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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 12 D’ABRIL DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 12 d’abril 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), 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), i amb els diputats
i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i
Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel Forns i
Fusté (CiU), Joan Carles García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU),
Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer(ERC-AM), Antoni García i
Acero (ERC-AM), 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: senyores Núria Marín i Martinez (PSC-CP), Manuel Reyes
López (PP), senyor Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo
(CUP-PA).
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, la tresorera,
senyora Marta Gómez Acín i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis
Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència la vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlón i Gil (PSCCP), i les diputades senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU) i Alexandra Sevilla i
Oliveras (Entesa).
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 22 de març de 2018.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

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

3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació constituïda pels
municipis de Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Prats de Rei, per al
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.
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4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret
judicial, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 26 de febrer de 2018, que declara
ferma la Sentència dictada en el recurs d’apel·lació núm. 408/2015, que
desestima íntegrament la Sentència dictada, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona, de data 31 de juliol de 2015, en el recurs contenciós
administratiu interposat per la representació de Centros Comerciales Carrefour,
SA, contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 18 de juny de 2014, que
va declarar la inadmissió del recurs de reposició interposat contra la resolució de
la Diputació de Barcelona, de 27 de març de 2014, per la qual es va acordar
denegar l’autorització sol·licitada per a la instal·lació de dos cartells publicitaris
en la carretera BV-1433, en el terme municipal de l’Ametlla del Vallès i,
subsidiàriament, va desestimar el recurs de reposició.

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2140/2018, de data 9 de març,
pel qual s'acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm.
384/2017-C, procediment ordinari, que es tramita en el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, interposat pel senyor XXX, contra el Decret
d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, d’1 d’agost de 2017, que va
aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc discontinu
de la Vall de Sant Just Desvern.

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2172/2018, de data 12 de març,
pel qual s’acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm.
379/2017-A, procediment ordinari, que es tramita en el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, interposat per JOSEL, SLU contra el Decret
d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, d’1 d’agost de 2017, que va
aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc discontinu
de la Vall de Sant Just Desvern.

7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2173/2018, de data 12 de març,
pel qual s’acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm.
440/2017-4, procediment ordinari, que es tramita en el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, interposat pel senyor XXX contra el Decret
d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, d’1 d’agost de 2017, que va
aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc discontinu
de la Vall de Sant Just Desvern.

8.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2197/2018, de data 12 de març,
pel qual s’acorda comparèixer en el recurs d’apel·lació interposat per l’Associació
Cultural Plataforma SOS Sitges, que es tramita en el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, contra la Sentència dictada en el recurs contenciós
administratiu núm. 102/2011, formulat contra la resolució de l’Ajuntament de
Sitges, de 21 de desembre de 2010, que va desestimar la petició de nul·litat de
ple dret de la llicència atorgada per a la restauració del conjunt arquitectònic
format pel Museu Maricel Mar, Can Rocamora i Museu Cau Ferrat de Sitges.

9.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2361/2018, de data 16 de març,
pel qual s’acorda exercir les accions judicials corresponents contra el senyor
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XXX, a fi de recuperar la possessió de l’habitatge ubicat al carrer Montserrat, 17,
2n pis de Barcelona, propietat de la Fundació Pública Casa de la Caritat.
Direcció de Relacions Internacionals
10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació parcial de la subvenció atorgada, per acord de la Junta
de Govern de data 25 de juliol de 2013, a la Fundació Món-3 per a finançar el
projecte "Formació i millora del model d'intervenció social per contribuir al
desplegament de polítiques públiques orientades a millors oportunitats per a
dones, joves i nens", i acceptar una renúncia parcial de l’entitat a la subvenció
concedida.

11.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar una despesa de 18.588,83 €, per fer el darrer pagament de la
subvenció atorgada, per acord de la Junta de Govern de 26 de març de 2015, a
l'Associació América-Europa de Regiones y Ciudades, en relació amb
l'assistència tècnica "Pacte per la cohesió social a Tetuán (Marroc)", en el marc
de la convocatòria 201520145120006703.

Gabinet de Premsa i Comunicació
12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic 40 anys
de la Reserva de la Biosfera del Montseny #40RBMontseny.

Direcció de Serveis de Cooperació Local
13.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió d’ajuts en el marc del Programa complementari de
reforma i millora d’equipaments locals del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, prèvia redistribució de la quantia total assignada entre les diferents línies
de suport i els diferents capítols de despesa del Programa.

14.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar la
quantia total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics del Catàleg
de serveis de l’any 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”.

Servei de Programació
Caixa de Crèdit
15.

MASQUEFA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000, a l’Ajuntament de Masquefa,
per a finançar l’actuació local “Coberta de la piscina”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.
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16.

VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 47.500 €, a l’Ajuntament
de Vallromanes, per a finançar l’actuació local “Mobiliari”, al 0% d’interès i a
retornar en 5 anualitats.

17.

VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.500 €, a l’Ajuntament
de Vallromanes, per a finançar l’actuació local “Via pública”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.

18.

VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 64.000 €. a l’Ajuntament
de Vallromanes, per a finançar l’actuació local “Equipaments”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.

19.

SANT LLORENÇ D’HORTONS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € a
l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, per a finançar l’actuació local “Obres de
millora de la piscina municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
20.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, amb
l’objecte de promoure l’ocupació a la indústria local, per al període 2018-2020.

21.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’autorització de
la despesa per gestionar el pagament pendent d’una subvenció concedida, en
règim de concurrència competitiva, a l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà, en el marc de la convocatòria per a promoure l’ocupació a la indústria
local 2016-2017.

22.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
liquidació definitiva 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 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”; així com la
revocació parcial d’alguns dels ajuts atorgats.

23.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la
liquidació i tancament del recurs econòmic consistent en el fons de prestació
“Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local”, en el marc del Catàleg de
serveis 2016, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
24.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc a formalitzar amb l’Institut Català de les Empreses Culturals, la
Diputació de Girona, els ajuntaments de Manresa, Mataró, Terrassa i l’Hospitalet
de Llobregat i l’Associació Xarxa de Cases de la Música per a desenvolupar el
projecte Cases de la Música.

25.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense
efecte l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 26
d’octubre de 2017, pel qual es va aprovar un conveni marc a formalitzar amb la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic i l’Associació Festival Internacional
de Música Cantonigròs per a fomentar la celebració anual del Festival
Internacional de Música Cantonigròs, amb motiu de la retirada definitiva del
projecte cultural de festival per part de l’Associació Festival Internacional de
Música Cantonigròs.

26.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb
l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de
cambra o cobles simfòniques de caire professional i estable que tinguin la seva
seu social a la província de Barcelona (excloent Barcelona ciutat) per a l’exercici
2018.

27.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar una despesa total de 358 € per fer front als imports no incorporats al
pressupost 2018 com a romanents de crèdit atès que el seu import era inferior a
cent euros, corresponents al Fons “Activitats culturals de les festes majors”.

Gerència de Serveis d’Educació
28.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes educatius
d’associacions de mares i pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, a
realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant els anys 2018 i 2019.

29.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar l’increment d’alguns dels ajuts atorgats en el marc del Programa
complementari transicions educatives per al curs 2017-2018, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
30.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar el contracte de
serveis referent als “Treballs de manteniment i conservació semintegral i
tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de
Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits als Sectors de
Conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa. Lot 2:
Vic”, adjudicat a l’empresa Pasquina, SA, per acord de la Junta de Govern, en
sessió ordinària de 31 de març de 2016, en el sentit d’incorporar la variant de
Calldetenes: “Vial N-141 var des del PK 1+396 fins al PK 2+828” en relació amb
la relació de carreteres establertes al plec de prescripcions tècniques particulars
del contracte.

31.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació,
dividida en 9 lots, de l’execució de les obres referents al projecte denominat
“Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials, any
2017, en favor l’empresa “Excavaciones Cáceres, SL”, el Lot 1, corresponent al
Sector Manresa; en favor de “l’UTE Contratas Vilor, SL-Actividades de
Infraestructuras Públicas y Conservación, SL”, el Lot 2, corresponent al Sector
Vilafranca; a favor de l’empresa “Josep Vilanova SA”, el Lot 5, corresponent al
Sector Vic Nord; i en favor de l’empresa “Graves i Excavacions Castellot, SA”, el
Lot 8 corresponent al Sector Berga Est.

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
32.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, informar favorablement el
Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca de Jafre i Can Vendrell (Parc
del Garraf), i elevar-lo al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per a la seva
aprovació.

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari
33.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals per a l’any 2018 i el seu
programa tècnic.

34.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat,
per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques
forestals del seu àmbit territorial.

35.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia,
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per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques
forestals del seu àmbit territorial.
36.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages
Nord, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les
finques forestals del seu àmbit territorial.

37.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa anual per a l’any 2018 del Pla Marc de restauració i
millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd,
per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques
forestals del seu àmbit territorial.

38.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, per a la
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals
del seu àmbit territorial.

39.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral
del Penedès, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de
les finques forestals del seu àmbit territorial.

40.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals de la Serra de Rubió,
per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques
forestals del seu àmbit territorial.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Gerència de Serveis de Benestar Social
41.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva de l'ajut de la línia 2 (suport a l'ocupació de col·lectius en risc
d'exclusió i de reforç dels serveis socials municipals) del Programa
complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social, any
2016, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

42.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva del Programa complementari de serveis socials bàsics,
cohesió social i emergència energètica, any 2016, en el marc del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2016-2019" i desestimar les al·legacions presentades per
l’Ajuntament de Canyelles i no acceptar les justificacions de diversos
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ajuntaments, presentades fora de termini, així com aprovar la revocació total i
parcial dels ajuts atorgats a diversos ens locals.
43.

Dictamen pel qual es proposa la ratificació del Decret de la Presidència número
2802/18, de data 28 de març, pel qual es resol l’ampliació, fins el 6 d’abril de
2018, del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de
subvencions, codi convocatòria 201820185120009543, de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Benestar Social i
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania a favor d’entitats sense finalitat de
lucre, per a l’any 2018.

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
44.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació total de les subvencions atorgades a diverses entitats, en
el marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a entitats sense ànim de
lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones, per justificació insuficient de les
mateixes.

45.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació total de les subvencions atorgades a diverses entitats, en
el marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a entitats sense ànim de
lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones, per no presentació de la justificació.

46.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar la despesa a favor de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de les
Escodines per finançar el projecte "Sortint al carrer: deliberació, apoderament i
acció juvenil al barri de les Escodines de Manresa", concedida en el marc de la
convocatòria 7903/2016 de subvencions a entitats sense ànim de lucre, de l’Àrea
d’Atenció a les Persones.

47.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les
al·legacions presentades per l'AMPA JAUME CALLIS a l’acord adoptat per la
Junta de Govern, de 30 de març de 2017, d'aprovació inicial de la revocació total
de la subvenció atorgada a l'esmentada entitat per a l'actuació "Em necessites?",
concedida en el marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a entitats
sense ànim de lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 22 de març de 2018.- Per la
senyora Presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 12 de març de 2018, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena
i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
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2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la designació
de representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, 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 aquests ens participats es trobava la Comissió Mixta Departament de Cultura,
diputacions i entitats associatives d’ens locals, dependent del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, creada per l’Ordre CLT/275/2011, de 29 de setembre,
com a òrgan permanent de col·laboració i coordinació entre l’Administració pública de
la Generalitat de Catalunya i les administracions locals, per al desenvolupament de les
polítiques culturals. Aquest òrgan col·legiat va ser suprimit per l’Ordre CLT/46/2017, de
24 de març, dins del marc de racionalització i simplificació de l’estructura de
l’Administració de la Generalitat, raó per la qual 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 12.11.15 (AJG 577/15).
D’altra banda, la Diputació de Barcelona va adherir-se, per acord adoptat en sessió del
Ple de data 18.12.17 (AP 204/17), al Consorci Centre Ciència i Tecnologia Forestal,
centre de recerca i transferència de tecnologia creat amb l’objecte de contribuir a la
modernització i competitivitat del sector agroforestal, el desenvolupament rural i la
gestió sostenible del medi natural. En previsió de les disposicions dels articles 7.1.h) i
10 dels Estatuts del Consorci, concretades en l’acord segon del conveni d’adhesió de
la Diputació de Barcelona a l’ens, la corporació ha de nomenar dos representants en la
seva Junta de Govern i un representant en la seva Comissió Executiva.
Finalment, es considera convenient efectuar substitucions en la representació suplent
de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General del Consorci del Parc del Foix i
del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, i en la Comissió Executiva del
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
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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 la Comissió Mixta Departament de Cultura, diputacions i entitats
associatives d’ens locals, dependent del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, efectuada per la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.2015 (AJG
577/15), pels motius que s’indiquen a la part expositiva.
La representació que es deixa sense efecte afecta a les següents persones:
Titular:
Suplent:

Il·lm. Sr. Martí Pujol Casals
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges

SEGON.- DESIGNAR i MODIFICAR LA DESIGNACIÓ dels representants de la
Diputació de Barcelona en els organismes que es detallen a continuació, en la forma
següent:
A).- Consorci Centre Ciència i Tecnologia Forestal (Q-7550005H)
Com a conseqüència de l’adhesió de la Diputació de Barcelona, operada per Acord
del Ple de data 18.12.17 (AP 204/17), al Consorci Centre Ciència i Tecnologia
Forestal, els Estatuts del qual preveuen en els seus articles 7.1.h) –completat a
efectes del nomenament de representants per l’acord segon del conveni d’adhesió
a l’ens– i 10, la presència de dos representants de la Diputació de Barcelona en la
seva Junta de Govern i un representant en la seva Comissió executiva, es proposa:
Primer.- DESIGNAR les dues persones que han de participar i integrar-se, per
representar la Diputació de Barcelona, en la Junta de Govern del Consorci
Centre Ciència i Tecnologia Forestal, les quals poden tenir o no la condició de
diputat/ada, d’acord amb l’article 7.1.h) dels seus Estatus.
Les persones designades són:
1.
2.

Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras

Segon.- DESIGNAR la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona en
la Comissió Executiva del Consorci Centre Ciència i Tecnologia Forestal, la
qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 10 dels seus
Estatus.
La persona designada és:
- Sra. Helena Ullastres Palou
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B).- Consorci del Parc del Foix (NIF P5800040G)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Pol Pagès Pont, efectuat per
Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.15 (AJG 549/15), com a
vocal suplent en l’Assemblea General del Consorci del Parc del Foix i
NOMENAR el Sr. Jordi Asensi Gabriel per a substituir-lo en la representació
suplent que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la
representació de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc del Foix,
d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer.- Els dos vocals titulars i els seus suplents, representants de la Diputació
de Barcelona a l’Assemblea General del Consorci del Parc del Foix, els quals
poden tenir o no la condició de Diputat/ada, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del
Consorci, són:
1. Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau
Suplent: Sr. Ramon Riera Bruch
2. Titular: Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut Bosque
Suplent: Sr. Jordi Asensi Gabriel
Segon.- Entre els vocals designats, es proposa a l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau,
com a Vicepresident del Consorci d’acord amb l’art. 13 dels Estatuts.
Tercer.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius
titulars i en la representació que ostentin.
C).- Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (NIF P0800075D)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Pia Bosch Codolà,
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 11.05.17 (AJG
186/17), com a vocal suplent en l’Assemblea General del Consorci Agència
d’Ecologia Urbana de Barcelona i NOMENAR el Sr. Enric Llarch Poyo per a
substituir-la en la representació suplent que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la
representació de la Diputació de Barcelona en el Consorci Agència d’Ecologia
Urbana de Barcelona, d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera
següent:
Primer.- Els vuit representants de la Diputació de Barcelona (8 titulars i 8
suplents) en el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona com a vocals
en l’Assemblea General, els quals poden tenir o no la condició de Diputat/ada,
d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, són els següents:
1. Titular: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
Suplent: Sr. Josep González Cambray
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2. Titular: Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
Suplent: Sra. Imma Pruna González
3. Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau
Suplent: Sr. Ramon Riera Bruch
4. Titular: Sr. Ramon Minoves Pujols
Suplent: Sr. Jordi Padrós Selma
5. Titular: Sr. Domènec Cucurull Descarrega
Suplent: Sr. Carlos González López
6. Titular: Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges
Suplent: Sr. Enric Llarch Poyo
7. Titular: Sr. Oscar Julio Garcia Cubiñá
Suplent: Sr. Juan M. Parralejo Aragoneses
8. Titular: Sr. Josep Puigdengolas Torres
Suplent: Sr. Benet Lluís Moreno Campon
Segon.- Entre els vuit representants titulars designats per formar part de
l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, els dos
vocals que en representació de la Diputació de Barcelona han d’integrar-se en el
Consell de Govern, d’acord amb els arts. 9.f) i 10 dels Estatuts del Consorci, són:
1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
2. Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
Tercer.- Entre les persones designades per a formar part de l’Assemblea General,
l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio ocupa la Presidència o una de les tres Vicepresidències, segons correspongui i de forma rotatòria per períodes de dos anys,
d’acord amb els arts. 8 i 10 dels estatuts del Consorci.
Quart.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius
titulars i en la representació que ostentin.
D).- Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (NIF P0800066C)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Pia Bosch Codolà,
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 05.10.17 (AJG
427/17), com a vocal suplent en la Comissió Executiva del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola i NOMENAR el Sr. Enric Llarch Poyo per a
substituir-la en la representació suplent que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la
representació de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola, d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
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Primer.- Els deu vocals representants de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea
General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, els quals d’acord
amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, han de tenir la condició de Diputat/ada, són
els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut Bosque
Il·lma. Sra. Montserrat Ballarin Espuña
Il·lm. Sr. Lluis Tomàs Moreno
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero

Segon.- Els tres vocals representants de la Diputació de Barcelona en la
Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, els
quals poden formar part o no de l’Assemblea General, d’acord amb l’art. 15 dels
Estatuts del Consorci, són els següents:
1.

Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau

2.

Titular: Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges
Suplent: Sr. Enric Llarch Poyo

3.

Titular: Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot

Tercer.- Entre les persones designades per formar part de l’Assemblea General,
l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès ocupa la Presidència o una de les dues Vicepresidències, segons correspongui i de forma rotatòria per períodes de dos anys,
d’acord amb l’art. 12 dels estatuts del Consorci.
Quart.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius
titulars i en la representació que ostentin.
TERCER. NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al
seu coneixement i als efectes legals oportuns.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Bon dia. Gràcies, senyora presidenta. Bé, estem, com sempre,
en la designació de diferents representants a diferents organismes i nosaltres ens hem
llegit el dictamen, concretament, la part dispositiva, on diu: “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
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corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són coincidents i resulta
d’interès participar-hi”.
Doncs bé, com ja hem demanat en repetides ocasions, el que nosaltres volem saber
és quin és el mapa de la presència de la Diputació en els diferents organismes; és a
dir, si la Diputació considera que ha d’estar en un organisme, doncs volem saber el per
què i esperem que, abans que acabi el mandat, doncs puguem tenir aquesta reunió o
aquest mapa d’explicar el per què la Diputació és en un lloc o no hi és, o si ha de ser,
o si ha de continuar sent o no. Gràcies.
La senyora Conesa diu: Gràcies. Miri, senyor Duran, en els pressupostos, quan es
presenta el document, també es presenta tot el sector públic de la Diputació i, per tant,
ja tenen el mapa. Per tant, és qüestió que vostès, doncs, agafin l’abast del sector
públic de la Diputació i allà saben i troben on està representada la Diputació.
En aquest mandat, que jo sàpiga, potser em puc equivocar, eh?, de memòria, però no
ens hem incorporat o, en tot cas, sí que podem justificar si ens incorporem en algun
nou, doncs, patronat o en alguna nova fundació o organització; però crec que hem
estat molt mesurats a, precisament, incorporar-nos a noves fundacions o noves
organitzacions. Per tant, el que ens ve donat és una participació en un sector públic
que ens ve donat, doncs, de, entenc, molt de temps. En algunes qüestions, ja hem
iniciat els procediments per sortir-ne o per treballar d’una manera diferent i per reduir
aquest sector públic, però entenc, bé, que en el moment en què es van prendre les
decisions de ser presents, doncs, als museus de Sitges o ser presents al Marítim o al
CCCB es van prendre les decisions, doncs, fa molts anys.
Per tant, jo, si vol, li donaré la justificació política de, en aquest mandat, si ens hem
incorporat en algun nou espai on considerem, perquè aquest equip de govern
considera, que s’hi ha d’incorporar, però entenc que vostè em demana una valoració
de mandats d’altres anys. Bé, si considerem que hi algun espai en què no ha de ser
present la Diputació, ja hem fet els tràmits per sortir-ne. Gràcies.
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació constituïda pels
municipis de Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Prats de Rei, per al
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.- 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:
“L’Ajuntament dels Prats de Rei ha presentat un ofici davant del Registre electrònic de
la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener de 2018, mitjançant el qual sol·licita el
preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient de constitució de
l’agrupació dels municipis de Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere
Sallavinera, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.
Posteriorment, en dates 1 i 15 de març de 2018, s’ha presentat documentació
complementària.
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Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la
dita constitució.
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.j) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de 2016,
núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 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, i publicat al BOPB de 19 de setembre de
2017.
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta
corporació en relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de
Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera, per al sosteniment en
comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, que es transcriu a continuació:
“INFORME
INFORME relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Prats
de Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera, per al sosteniment en comú
del lloc de treball de secretaria – intervenció.
1. Antecedents
L’Ajuntament dels Prats de Rei ha presentat davant del Registre d’entrada de la Diputació
de Barcelona, en data 29 de gener de 2018, la sol·licitud de l’informe preceptiu per part
d’aquesta corporació en l’expedient que s’està tramitant relatiu a la constitució de
l’agrupació dels municipis de Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere
Sallavinera, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció.
Aquesta sol·licitud s’acompanya de la següent documentació:
-

Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament dels Prats de Rei, celebrat el 18 de setembre
de 2017, relatiu a l’aprovació inicial de la constitució de l’agrupació dels municipis de
Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera, per al sosteniment en
comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, així com dels corresponents estatuts
reguladors de la dita agrupació, fent constar la seva aprovació per majoria absoluta del
nombre legal de membres

-

Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, celebrat el 24
d’octubre de 2017, relatiu a l’aprovació inicial de la constitució de l’agrupació dels
municipis de Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera, per al
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, així com dels
corresponents estatuts reguladors de la dita agrupació
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-

Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles, celebrat el 18
de desembre de 2017, relatiu a l’aprovació inicial de la constitució de l’ agrupació dels
municipis de Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera, per al
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, així com dels
corresponents estatuts reguladors de la dita agrupació

-

Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles, de 19 de gener de
2018, relatiu a l’esmena d’un error en l’acord plenari de 18 de desembre de 2017 referit,
en relació a la designa dels membres de l’Ajuntament als òrgans de la dita agrupació
Posteriorment, i a requeriment d’aquesta Secretaria, en data 1 de març de 2018,
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera ha presentat davant del Registre d’entrada de la
Diputació de Barcelona el següent document:

-

Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, celebrat el 24
d’octubre de 2017, relatiu a l’aprovació inicial de la constitució de l’agrupació dels
municipis de Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera, per al
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, així com dels
corresponents estatuts reguladors de la dita agrupació, fent constar la seva aprovació
per majoria absoluta del nombre legal de membres
Posteriorment, i a requeriment d’aquesta Secretaria, en data 15 de març de 2018,
l’Ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles ha tramès el següent document:

-

Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles, celebrat el 18
de desembre de 2017, relatiu a l’aprovació inicial de la constitució de l’ agrupació dels
municipis de Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera, per al
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, així com dels
corresponents estatuts reguladors de la dita agrupació, fent constar la seva aprovació
per majoria absoluta del nombre legal de membres

2. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona
L’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix
que correspon a les Comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, acordar
la constitució i dissolució de les agrupacions dels ens locals per al manteniment en comú del
lloc de treball de secretaria i que, en qualsevol cas, el procediment podrà iniciar-se amb
l’acord de les corporacions locals interessades, l’audiència de les entitats afectades i
l’informe previ de la Diputació o ens supramunicipal corresponent.
En el mateix sentit es preveu a l’article 9 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Adminstración Local con habilitación
de caràcter nacional, que va entrar en vigor el 18 de març de 2018, i que deroga, entre
d’altres, el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
A la vista de les dates d’inici dels respectius expedients d’agrupació municipal aprovats pels
ajuntaments de Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera, per al
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, entenem que és
d’aplicació a aquest expedient el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de
llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
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De similar forma que els anteriors reials decrets esmentats, l’article 9.2 del Decret 195/2008,
de 7 d’octubre, pel que es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, disposa
que el procediment per acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals per a sostenir
en comú el lloc de secretaria es podrà iniciar mitjançant acord de les entitats afectades i es
requerirà un informe previ de les entitats supramunicipals corresponents.
Es constata, doncs, la necessitat d’emetre informe previ a la constitució d’una agrupació de
municipis per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció per part
d’aquesta corporació.
3. Circumstàncies que concorren per a l’agrupació dels municipis de Prats de Rei,
Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera, per al sosteniment en comú del lloc
de treball de secretaria – intervenció
L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans esmentat estableix la
competència del conseller o consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge, per acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals en què el volum de
serveis o recursos sigui insuficient per sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de
secretaria.
Les motivacions que justifiquen la sol·licitud dels ajuntaments interessats, i que consten en
els respectius acords, es basen en la insuficiència de recursos econòmics per mantenir
cadascun per separat el lloc de treball de secretaria – intervenció, atès el descens de
població que incideix directament en un descens dels recursos econòmics.
La conveniència d’aquesta agrupació es justifica igualment per tots tres ajuntaments en el
fet que tenen unes característiques, condicions i necessitats molt semblants, motiu pel qual
es fa factible que un únic secretari-interventor pugui prestar el seu treball correctament
compartint les funcions pròpies amb les entitats agrupades. Aquesta mesura suposaria un
estalvi en la despesa corrent per als tres ajuntaments, el que aniria més d’acord amb els
seus actuals ingressos corrents.
Així mateix, en la documentació tramesa pels tres ajuntaments consta la proposta dels
estatuts que haurà de regir l’agrupació de municipis, aprovada inicialment per tots ells, el
contingut de la qual se circumscriu a la seva finalitat i capitalitat, la forma d’organització, el
règim del personal, els recursos econòmics de l’agrupació, el règim jurídic de l’agrupació (es
refereix al funcionament del seu òrgan de govern), la vigència i les causes de supressió i
modificació i el procediment de modificació dels estatuts.
Atès tot el que ha estat aportat, justificat i motivat en els respectius expedients municipals,
es considera que concorren les circumstàncies per a la constitució de l’agrupació de
municipis.
Això no obstant, i atès que tots tres ajuntaments han manifestat que es troben vacants les
respectives places de secretaria-intervenció, s’efectua una darrera consideració de millora
dels estatuts, atès el caràcter indefinit de la vigència de l’agrupació, en el sentit que es
prevegi la forma de provisió de l’esmentada plaça, de conformitat amb el que preveu el Reial
Decret 128/2018, de 16 de març, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Adminstración Local con habilitación de caràcter nacional en relació amb el Decret
195/2008, de 7 d’octubre, pel que es regulen determinats aspectes del règim jurídic del
personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
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4. Inici del procediment de constitució de l’agrupació de municipis per al sosteniment
en comú del lloc de secretaria-intervenció
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que s’ha fet esment en el
primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant un acord de les entitats
locals interessades o d’ofici.
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes,
requereix el quòrum del vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot
cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Tal i com s’ha posat de manifest en l’apartat d’antecedents d’aquest informe, els
Ajuntaments de Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera han
acreditat aquestes circumstàncies.
5. Conclusions
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de
treball de secretari, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.j), de la Refosa 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de
2016, núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 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, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017.
Per tot això i atès que resulta acreditada en la documentació tramesa la voluntat conjunta
dels tres ajuntament afectats, d’iniciar els tràmits per a la constitució de l’agrupació dels
respectius municipis als efectes del sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria –
intervenció, així com la concurrència dels requisits exigibles per a la seva aprovació, la
Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària General, informa
favorablement l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Prats de Rei, Sant
Martí de Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera, per al sosteniment en comú del lloc de treball
de secretaria-intervenció.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.”

Segon.- Donar trasllat del present acord als Ajuntaments Prats de Rei, Sant Martí de
Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera, per al seu coneixement i als efectes que
s’escaiguin.”
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret
judicial, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 26 de febrer de 2018, que declara
ferma la Sentència dictada en el recurs d’apel·lació núm. 408/2015, que
desestima íntegrament la Sentència dictada, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona, de data 31 de juliol de 2015, en el recurs contenciós
administratiu interposat per la representació de Centros Comerciales Carrefour,
SA, contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 18 de juny de 2014, que
va declarar la inadmissió del recurs de reposició interposat contra la resolució
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de la Diputació de Barcelona, de 27 de març de 2014, per la qual es va acordar
denegar l’autorització sol·licitada per a la instal·lació de dos cartells publicitaris
en la carretera BV-1433, en el terme municipal de l’Ametlla del Vallès i,
subsidiàriament, va desestimar el recurs de reposició.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present
Dictamen, que és del tenor següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, ha
dictat un Decret judicial que declara ferma la Sentència dictada en el recurs
d’apel·lació núm. 408/2015, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per la representació de Centros Comerciales Carrefour, SA, contra la
resolució de la Diputació de Barcelona, de 18 de juny de 2014, que va declarar la
inadmissió del recurs de reposició interposat contra la resolució de 27 de març de
2014, i va denegar l’autorització sol·licitada per a la instal·lació de dos cartells
publicitaris en la carretera BV-1433, en el terme municipal de l’Ametlla del Vallès i,
subsidiàriament, va desestimar el recurs de reposició.
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 14 d’abril de 2016 (publicada
al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret judicial dictat pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, que declara ferma
la Sentència dictada en el recurs d’apel·lació núm. 408/2015, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per la representació de Centros Comerciales
Carrefour, SA, contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 18 de juny de 2014,
que va declarar la inadmissió del recurs de reposició interposat contra la resolució de
27 de març de 2014, i va denegar l’autorització sol·licitada per a la instal·lació de dos
cartells publicitaris en la carretera BV-1433, en el terme municipal de l’Ametlla del
Vallès i, subsidiàriament, va desestimar el recurs de reposició.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
Contenciosa Administrativa.”
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2140/2018, de data 9 de
març, pel qual s'acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm.
384/2017-C, procediment ordinari, que es tramita en el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, interposat pel senyor XXX, contra el Decret
d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, d’1 d’agost de 2017, que va
aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc discontinu
de la Vall de Sant Just Desvern.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del
tenor següent:
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“L’Ajuntament de Sant Just Desvern, mitjançant Decret de 14 de desembre de 2017,
ha notificat a la Diputació de Barcelona perquè pugui personar-se i comparèixer en el
recurs contenciós administratiu núm. 384/2017-C, procediment ordinari, interposat pel
senyor XXX contra el decret d’alcaldia de l’Ajuntament d’1 d’agost de 2017, que va
aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc discontinu de la
Vall de Sant Just Desvern.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe,
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que
aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, pel
qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
De conformitat amb aquest informe i el disposat a l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i el correlatiu article 175.1 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment als lletrats Anna Mas Vilella i Albert Carceller
Guillamet, adscrits a la Direcció de Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb
el que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 384/2017-C, procediment
ordinari, interposat pel senyor XXX contra el decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant
Just Desvern d’1 d’agost de 2017, que va aprovar definitivament el projecte de
reparcel·lació del polígon marc discontinu de la Vall de Sant Just Desvern.
Segon. DESIGNAR els lletrats Anna Mas Vilella i Albert Carceller Guillamet, adscrits a
la Direcció de Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè es
facin càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en el recurs
esmentat, i en les instàncies superiors en que pugui derivar.”
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2172/2018, de data 12 de
març, pel qual s’acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm.
379/2017-A, procediment ordinari, que es tramita en el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, interposat per JOSEL, SLU contra el Decret
d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, d’1 d’agost de 2017, que va
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aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc discontinu
de la Vall de Sant Just Desvern.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del
tenor següent:
“L’Ajuntament de Sant Just Desvern, mitjançant Decret de 5 de desembre de 2017, ha
notificat a la Diputació de Barcelona perquè pugui personar-se i comparèixer en el
recurs contenciós administratiu núm. 379/2017-A, procediment ordinari, interposat per
JOSEL, S.L.U. contra el decret d’alcaldia de l’Ajuntament d’1 d’agost de 2017, que va
aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc discontinu de la
Vall de Sant Just Desvern.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe,
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que
aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, pel
qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
De conformitat amb aquest informe i el disposat a l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i el correlatiu article 175.1 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment als lletrats Anna Mas Vilella i Albert Carceller
Guillamet, adscrits a la Direcció de Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb
el que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 379/2017-A, procediment
ordinari, interposat per JOSEL, S.L.U. contra el decret d’alcaldia de l’Ajuntament de
Sant Just Desvern d’1 d’agost de 2017, que va aprovar definitivament el projecte de
reparcel·lació del polígon marc discontinu de la Vall de Sant Just Desvern.
Segon. DESIGNAR els lletrats Anna Mas Vilella i Albert Carceller Guillamet, adscrits a
la Direcció de Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè es
facin càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en el recurs
esmentat, i en les instàncies superiors en que pugui derivar.”
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7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2173/2018, de data 12 de
març, pel qual s’acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm.
440/2017-4, procediment ordinari, que es tramita en el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, interposat pel senyor XXX contra el Decret
d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, d’1 d’agost de 2017, que va
aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc discontinu
de la Vall de Sant Just Desvern.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del
tenor següent:
“L’Ajuntament de Sant Just Desvern, mitjançant Decret de 16 de gener de 2018, ha
notificat a la Diputació de Barcelona perquè pugui personar-se i comparèixer en el
recurs contenciós administratiu núm. 440/2017-4, procediment ordinari, interposat pel
senyor XXX contra el decret d’alcaldia de l’Ajuntament d’1 d’agost de 2017, que va
aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc discontinu de la
Vall de Sant Just Desvern.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe,
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que
aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, pel
qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
De conformitat amb aquest informe i el disposat a l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i el correlatiu article 175.1 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment als lletrats Anna Mas Vilella i Albert Carceller
Guillamet, adscrits a la Direcció de Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb
el que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 440/2017-4 procediment ordinari,
interposat pel senyor XXX contra el decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern d’1 d’agost de 2017, que va aprovar definitivament el projecte de
reparcel·lació del polígon marc discontinu de la Vall de Sant Just Desvern.
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Segon. DESIGNAR els lletrats Anna Mas Vilella i Albert Carceller Guillamet, adscrits a
la Direcció de Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè es
facin càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en el recurs
esmentat, i en les instàncies superiors en que pugui derivar.”
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2197/2018, de data 12 de
març, pel qual s’acorda comparèixer en el recurs d’apel·lació interposat per
l’Associació Cultural Plataforma SOS Sitges, que es tramita en el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, contra la Sentència dictada en el recurs
contenciós administratiu núm. 102/2011, formulat contra la resolució de
l’Ajuntament de Sitges, de 21 de desembre de 2010, que va desestimar la petició
de nul·litat de ple dret de la llicència atorgada per a la restauració del conjunt
arquitectònic format pel Museu Maricel Mar, Can Rocamora i Museu Cau Ferrat
de Sitges.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona mitjançant escrit de 19 de
febrer de 2018 ha admès a tràmit el recurs d’apel·lació interposat per l’Associació
Cultural Plataforma S.O.S. Sitges contra la Sentència dictada en el recurs contenciós
administratiu núm. 102/2011, formulat contra la Resolució de l'Ajuntament de Sitges de
21 de desembre de 2010, que desestimava la petició de nul·litat de ple dret de la
llicència atorgada per a la restauració del conjunt arquitectònic format pel Museu
Maricel Mar, Can Rocamora i Museu Cau Ferrat de Sitges.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, en
compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es
mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LBRL) i el seu correlatiu 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi i designar procurador perquè es faci càrrec de la
representació de la Diputació en el recurs esmentat.
Així, es proposa la contractació del despatx de procuradors Anzizu, Lopez, Castellanos
Procuradores, S.L, perquè mitjançant el seu procurador senyor Ignacio López Chocarro
dugui a terme aquesta representació judicial.
El despatx de procuradors Anzizu, Lopez, Castellanos Procuradores, S.L, ha aportat
declaració responsable de la capacitat per contractar amb l’Administració pública, de 6
de març de 2018, adequadament emplenada i signada.
El pressupost presentat pel despatx de procuradors Anzizu, Lopez, Castellanos
Procuradores, S.L. en concepte de drets, és d’un màxim de 260,08 euros, més 55,30 de
despeses ordinàries i 54,61 euros en concepte del 21% d’IVA, el que fa un import total
de 370 euros i cobrirà la total tramitació del procediment en aquesta instància, inclosos
els seus incidents, així com totes les despeses de desplaçament i les bestretes que es
puguin ocasionar per raó de l'execució dels treballs objecte d'aquest encàrrec.
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D’acord amb el que disposen els articles 111.1 i 138.3 del TRLCSP, escau formalitzar
aquesta contractació mitjançant un contracte menor de serveis, el qual, d’acord amb
l’article 303.3 del TRLCSP, tindrà la duració precisa per atendre adequadament les seves
necessitats.
El procurador haurà d’informar del seguiment de les actuacions i facilitar còpia dels
escrits i documents judicials tant a la Diputació com al lletrat que es designi per a dur a
terme la defensa judicial i direcció tècnica del procediment.
El procurador podrà presentar les provisions de fons que siguin necessàries al llarg del
procediment, i en tot cas presentarà la minuta final en acabar-se el plet. Cas que no
finalitzi amb dictat de sentència per motiu de desistiment, caducitat o qualsevol dels
supòsits previstos a l’article 74 i següents de la LJCA, només s’abonarà la part
proporcional que correspongui segons l’estat de les actuacions.
De conformitat amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, si es troba
inclòs en alguna de les tipologies establertes en el seu article 4, haurà de presentar
factura electrònica, d’acord amb la normativa vigent i, els requeriments tècnics
detallats en el portal de la Diputació.
D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, el contractista s’obliga a: tractar les dades
únicament segons les instruccions que li doni la corporació; no utilitzar-les amb una
finalitat diferent de la del propi contracte, i no comunicar-les a altres persones alienes a
l’objecte d’aquest contracte.
L'execució d'aquest contracte s’efectuarà en règim administratiu, d’acord amb l’article
19 del TRLCSP, la qual cosa significa que la Diputació de Barcelona gaudirà de les
facultats d'interpretar el contracte, resoldre els seus dubtes, modificar-lo, acordar la
seva resolució i determinar els seus efectes, corresponent a l'ordre jurisdiccional
contenciós administratiu el coneixement de totes les qüestions que s’hi puguin
suscitar.
D’acord amb la base 40 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2018, és
procedent tramitar la present proposta de resolució per aprovar aquesta contractació.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb els
apartats 2.4a) i 2.1h) 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, en el moment oportú, davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el recurs d’apel·lació interposat l’Associació Cultural Plataforma
S.O.S. Sitges contra la Sentència dictada en el recurs contenciós administratiu núm.
102/2011, formulat contra la Resolució de l'Ajuntament de Sitges de 21 de desembre
de 2010, que desestimava la petició de nul·litat de ple dret de la llicència atorgada per
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a la restauració del conjunt arquitectònic format pel Museu Maricel Mar, Can
Rocamora i Museu Cau Ferrat de Sitges.
Segon. APROVAR el contracte menor de serveis amb el despatx de procuradors Anzizu,
Lopez, Castellanos Procuradores, S.L, i designar el senyor Ignacio López Chocarro,
perquè dugui a terme la representació judicial de la Diputació en aquest procediment.
Tercer. CONSTATAR que el despatx de procuradors Anzizu, Lopez, Castellanos
Procuradores, S.L. ha aportat declaració responsable de la capacitat per contractar
amb l’Administració pública, de 6 de març de 2018, adequadament emplenada i
signada.
Quart. ESTABLIR que el procurador procuradora haurà d’informar del seguiment de les
actuacions i facilitar còpia dels escrits i documents judicials tant a la Direcció dels
Serveis Jurídics com al lletrat que es designi per a dur a terme la defensa judicial i
direcció tècnica del procediment.
Cinquè. APROVAR el pressupost presentat pel despatx de procuradors Anzizu, Lopez,
Castellanos Procuradores, S.L. per un màxim de 260,08 euros en concepte de drets,
més 55,30 euros en concepte de despeses ordinàries i 54,61 euros en concepte del
21% d’IVA, el qual cobrirà la total tramitació del procediment, inclosos els seus
incidents. Aquest pressupost inclou totes les despeses de desplaçament i les bestretes
que es puguin ocasionar per raó de l’execució dels treballs objecte d’aquest encàrrec.
Sisè. AUTORITZAR i disposar la despesa que suposa la representació judicial de la
corporació en el procediment esmentat, per un total de 370 euros (tres-cents setanta
euros) desglossats en 260,08 euros en concepte de drets, més 55,30 euros en concepte
de despeses ordinàries i 54,61 euros en aplicació del 21% d’IVA, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número G/1A000/92000/22604 c.c. 10259 del pressupost vigent.
Setè. FIXAR que el contractista podrà presentar les provisions de fons que siguin
necessàries al llarg del procediment, i en tot cas presentarà la minuta final en acabarse el plet.
La factura haurà de ser electrònica si resta obligat per la normativa vigent i complirà
els requeriments tècnics detallats en el portal de la Diputació de Barcelona.
Vuitè. PRECISAR que si el procediment no finalitza amb dictat de sentència per motiu
de desistiment, caducitat o altre supòsit legalment establert, només s’abonarà la part
proporcional que correspongui segons l’estat de les actuacions.
Novè. DISPOSAR que el contractista s’obliga a: tractar les dades únicament segons les
instruccions que li doni la Diputació; no utilitzar-les amb una finalitat diferent de la del
propi contracte, i no comunicar-les a altres persones alienes a l’objecte d’aquest
contracte.
Desè. DETERMINAR que el present contracte s’executarà en règim administratiu i
tindrà la duració precisa per atendre adequadament les seves necessitats.”

26

Àrea de Presidència
Secretaria General

9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2361/2018, de data 16 de
març, pel qual s’acorda exercir les accions judicials corresponents contra el
senyor XXX, a fi de recuperar la possessió de l’habitatge ubicat al carrer
Montserrat, 17, 2n pis de Barcelona, propietat de la Fundació Pública Casa de la
Caritat.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“La Fundació Pública Casa de Caritat de la Diputació de Barcelona és propietària de la
finca situada al carrer Montserrat, 17, 2n pis de Barcelona, la possessió de la qual ha
estat pertorbada per l’acció del senyor XXX, que hi resideix sense ostentar cap títol
legítim i sense el coneixement previ ni l’autorització d’aquesta corporació.
Per aquest motiu, el Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona va
trametre una petició al Servei d’Assessoria Jurídica en la què sol·licitava la interposició
de les corresponents accions judicials en defensa dels drets i interessos de la
Fundació, a fi de recuperar la possessió de l’esmentat pis.
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 interposar 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, el
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe pel qual es mostra
favorable en exercir les accions civils que corresponguin, per la qual cosa, procedeix
designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de la corporació en
el procediment esmentat.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència 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. EXERCIR les accions judicials corresponents contra el senyor XXX, a fi de
recuperar la possessió de l’habitatge ubicat al carrer Montserrat, 17, 2n pis de
Barcelona, propietat de la Fundació Pública Casa de la Caritat.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, en
virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la defensa i representació
judicial de la corporació en aquest procediment i en les instàncies superiors en què
pugui derivar.”
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Direcció de Relacions Internacionals
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació parcial de la subvenció atorgada, per acord de la Junta
de Govern de data 25 de juliol de 2013, a la Fundació Món-3 per a finançar el
projecte "Formació i millora del model d'intervenció social per contribuir al
desplegament de polítiques públiques orientades a millors oportunitats per a
dones, joves i nens", i acceptar una renúncia parcial de l’entitat a la subvenció
concedida.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
En aquest sentit, en data 28 de febrer de 2013, mitjançant Acord 47/13 de la Junta de
Govern d’aquesta Corporació, es van aprovar les Bases Reguladores i les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2013), i es van publicar al BOPB de data
8 de març de 2013.
En concret, es van preveure quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions
per a donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004673); la segona, relativa
a subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi
de la convocatòria: 201320135120004693); la tercera, destinada a subvencions per a
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de
la convocatòria: 201320135120004713), i la quarta relativa a una subvenció per a
donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004733).
En data 25 de juliol de 2013, mitjançant Acord 355/13 de la Junta de Govern d’aquesta
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les
convocatòries 201320135120004673 i 201320135120004693 (BOPB d’1 d’agost de
2013).
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de
subvencions 201320135120004693 per a donar suport a projectes d’educació al
desenvolupament, el projecte “Formació i millora del model d’intervenció social per
contribuir al desplegament de polítiques públiques orientades a millors oportunitats per
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a dones, joves i nens” de la Fundació Món-3 va rebre una subvenció per un import de
CINQUANTA-SIS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTAQUATRE CÈNTIMS (56.850,44).
El punt 1 inclòs a l’apartat B de les Bases Generals comunes estableix que el període
d’execució de les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria
201320135120004693 estava comprès entre l’1 de gener de 2013 i el 30 de juny de
2014 i que aquest podria ser prorrogat si es considera oportú i es sol·licita abans de la
finalització del mateix, fins a la meitat del mateix. En data 14 de juliol de 2014,
mitjançant resolució 6155/14 de la Presidència de la corporació, s’aprovà la pròrroga
del termini d’execució de diverses accions subvencionades en el marc de les
esmentades convocatòries davant la impossibilitat de realitzar les activitats
compromeses en el termini inicialment establert. Concretament, en relació a la
convocatòria 201320135120004693 de subvencions per a donar suport a projectes de
cooperació al desenvolupament, a la Fundació Món-3 se li va atorgar una pròrroga de
dos mesos del termini d’execució de l’activitat subvencionada, amb data de finalització
el 31 d’agost de 2014. Posteriorment i mitjançant resolució número 7465/14 de la
Presidència de la Diputació, de data 4 de setembre de 2014, se li va concedir una
nova pròrroga de dos mesos del termini d’execució, fins al 31 d’octubre de 2014.
El pagament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona contemplava una
primera transferència de TRENTA-QUATRE MIL CENT DEU EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS (34.110,26 €), corresponent al 60% de la subvenció, que es va fer efectiva
en data 6 de novembre de 2013. Una vegada justificat el 70% d’aquest pagament i
revisada tota la documentació justificativa final, la Diputació de Barcelona va tramitar,
un segon pagament per un import de NOU MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE
EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (9.744,73€), en data 14 de novembre de
2017.
II. ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ DE REVOCACIÓ I RENÚNCIA.
REVOCACIÓ
L’entitat va presentar dins de termini l’informe de la justificació parcial, el 2 d’abril de
2014, però no va respondre als requeriments d’esmena corresponents a la justificació
parcial i en data 30 de gener de 2015, també dins de termini, presentà l’informe final,
on va respondre als diferents requeriments que se li havien efectuar.
A la vista de la documentació presentada l’Oficina de Cooperació per al
Desenvolupament, gestora de la subvenció, emet, en data 26 de febrer de 2018,
informe de tancament de l’expedient, renúncia i revocació.
En l’informe consta que, efectuada la revisió tècnica de la justificació es conclou que,
tot i amb dificultats, s’han dut a terme les activitats subvencionades, i que l’entitat ha
justificat l’execució material de totes les accions mitjançant les respectives fonts de
verificació, encara que la participació dels beneficiaris en algunes d’aquestes accions
ha estat menor de la prevista. Així i tot, continua dient l’informe, el projecte ha assolit
els seus objectius ja que mitjançant la formació i els intercanvis d’experiències s’han
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donat eines als participants per desenvolupar polítiques d’intervenció social en l’àmbit
de la dona, infància i joventut, així com per la promoció econòmica local.
Però també consta a l’informe tècnic que, de la revisió formal de tota la documentació
disponible a l’expedient hi ha les següents despeses que no es poden admetre i que
per tant es consideren no elegibles:
- Despesa núm. 3.40 per import de 185,55 €: despesa de taxi en la qual es va
ometre informació.
- Despesa núm. 3.34 per import de 200 €: despesa per equipatge extra del viatge
Barcelona – Nador.
- Despesa núm. 3.38 per import de 90 €: en concepte d’anul·lació d’una nit d’hotel.
- Despesa núm. 3.37 per import de 384 €: es correspon a la facturació d’una
persona no justificada allotjada a l’hotel.
- De la despesa núm. 3.29 a 3.33 l’import de 164,89 €: correspon al bitllet d’avió
d’una persona que no figura en la llista d’assistents i de la qual no es pot
comprovar si realment va viatjar.
- Despesa núm. 3.28 per import de 590,33 €: vol d’una persona que no es troba
justificat.
- Partida recursos humans per import de 565,94 € i partida costos indirectes per
270,10 €: donat que hi ha determinades despeses no admeses, la despesa
declarada per l’entitat en recursos humans i costos indirectes supera els límits
establerts per les bases ( 10% sobre el total de despesa justificada en el cas dels
recursos humans i 5% sobre el total de despesa directa en el cas dels costos
indirectes).
Per tant l’import no justificat correctament i que cal revocar, per considerar despesa no
elegible, és de DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS, AMB VUITANTAUN CÈNTIMS (2.450,81).
L’informe tècnic conclou en aquest punt dient que, tenint en compte les despeses
finalment justificades correctament per Món-3, el pressupost executat i finalment
admès és de 43.854,99 €.
RENÚNCIA
A l’informe tècnic de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 26 de febrer
de 2018 es proposa l’acceptació de dues renúncies. La primera renúncia ve motivada
pel fet que el soci del partenariat creat per la Fundació Món-3 per executar el projecte
subvencionat, l’empresa “Tat espais per la Cultura”, segons el conveni signat amb
l’entitat subvencionada, Fundació Mon-3, havia d’executar 8.430 € del pressupost
destinat a la realització d’una sèrie d’activitats vinculades a la sensibilització, però
finalment no executa aquest import donat que l’activitat s’executa amb recursos propis.
L’entitat Mon 3 mitjançant dos escrits (de 6 de maig de 2015 i de 3 de juliol de 2015)
renuncia als VUIT MIL QUATRE-CENTS TRENTA (8.430) EUR.
I la segona renúncia és correspon a la part de subvenció que la Fundació Món-3 no ha
executat. En l’escrit de data 6 de maig de 2015, Món-3 renuncia, donat que no ha
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executat el 100% del pressupost del projecte bé per estalvi o bé perquè algunes
despeses no han estat necessàries.
Per tant l’entitat renuncia a la quantitat de 10.544,64 €, que és la suma de la part de
despesa que no executa el soci del partenariat 8.430€ més la suma de 2.114,64€ que
és la part de pressupost que finalment no executa Món-3.
L’informe conclou manifestant que vist que el projecte s’ha dut a terme i ha assolit els
seus objectius, tot i que amb dificultats, i que l’entitat renuncia a l’import de la part de
subvenció no executada,10.544,64 €, i vist que l’entitat no ha justificat correctament la
quantitat de 2.450,81 €, en conseqüència mitjançant aquest acte es proposa:
- Revocar inicialment la quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA
EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (2.450,81) de la subvenció concedida a
la Fundació Món-3 per finançar el projecte “Formació i millora del model
d’intervenció social per contribuir al desplegament de polítiques públiques
orientades a millors oportunitats per a dones, joves i nens”, subvencionat en el
marc de la Convocatòria per a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit
de la cooperació al desenvolupament (Codi: 201320135120004693), mitjançant
Acord 355/13, de data 25 de juliol (BOPB d’1 d’agost de 2013),
- Acceptar la renúncia parcial de la subvenció concedida a la Fundació Món-3, per
un import de DEU MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (10.544,64 €), en relació al projecte “Formació i
millora del model d’intervenció social per contribuir al desplegament de polítiques
públiques orientades a millors oportunitats per a dones, joves i nens”,
subvencionat en el marc de la Convocatòria per a donar suport a assistències
tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (Codi:
201320135120004693), mitjançant Acord 355/13, de data 25 de juliol (BOPB d’1
d’agost de 2013).
D’aquesta manera, no s’ha de transferir cap quantitat a l’entitat beneficiaria ja que l’hi
ha estat abonada la totalitat de la subvenció que ha justificat i dins dels límits de la
subvenció concedida. No es realitza cap operació comptable en tant que el saldo
sobrant de l’AD 1703000655 posició segona, per import de DOTZE MIL NOU-CENTS
NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (12.995,45), no
s’incorpora com a romanent en el vigent pressupost.
III. EMPARAMENT JURÍDIC
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(en endavant LGS) i en les Bases Reguladores Generals i Específiques de les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de Barcelona en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament (2013), aprovades mitjançant acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, de data 28 de febrer de 2013 (AJG 47/13).
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Vist el que preveu els articles 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les
obligacions dels beneficiaris de les subvencions i a la justificació de les subvencions
públiques.
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l’actual Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
del dia 9 de maig de 2017.
Vist l’establert a l’article 28.5 de l’Ordenança de Subvencions de la Diputació de
Barcelona (BOPB núm. 13, annex 1, de 15 de gener de 2009) respecte de la
possibilitat del beneficiari de renunciar a la subvenció atorgada.
Vist, en darrer terme, l'apartat 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril
de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon l’adopció d’aquest Acord
a la Junta de Govern per delegació de la Presidència.
En virtut de l’establert, es proposa l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- APROVAR, inicialment, la revocació parcial de la subvenció atorgada a favor
de la fundació Món-3 per finançar el projecte “Formació i millora del model
d’intervenció social per contribuir al desplegament de polítiques públiques orientades a
millors oportunitats per a dones, joves i nens”, subvencionat en el marc de la
Convocatòria per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi:
201320135120004693), mitjançant Acord 355/13, de data 25 de juliol (BOPB d’1
d’agost de 2013), per un import de DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS
AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (2.450,81) del total de subvenció concedida
(CINQUANTA-SIS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTAQUATRE CÈNTIMS “56.850,44”), de conformitat amb l’informe tècnic de l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament que consta a l’expedient administratiu.
Segon.- CONCEDIR a la Fundació Món-3 un termini d’audiència de quinze dies,
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que presenti les
al·legacions i altres elements de prova que consideri oportunes. Transcorregut aquest
termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
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Tercer.- ACCEPTAR la renúncia parcial a la subvenció concedida a la Fundació Món3, per un import de DEU MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (10.544,64), en relació al mateix projecte.
Quart.- NOTIFICAR la resolució a la Fundació Món-3.”
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar una despesa de 18.588,83 €, per fer el darrer pagament de la subvenció
atorgada, per acord de la Junta de Govern de 26 de març de 2015, a l'Associació
América-Europa de Regiones y Ciudades, en relació amb l'assistència tècnica
"Pacte per la cohesió social a Tetuán (Marroc)", en el marc de la convocatòria
201520145120006703.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els
mateixos municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
En aquest sentit, en data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern d’aquesta
Corporació va aprovar, mitjançant acord 666/14, les Bases Reguladores i les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), que van ser publicades al BOPB
en data 5 de desembre de 2014.
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a
donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament
(Codi de la convocatòria: 201520155120006523); la segona, relativa a subvencions
per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la
convocatòria: 20152015512000653B); i la tercera, destinada a subvencions per a
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de
la convocatòria: 20152015512000654B).
Amb posterioritat a l’aprovació de les bases i les convocatòries esmentades es va
evidenciar un error en la seva codificació. Com a conseqüència d’aquest error, les
convocatòries van ser recodificades. El codi correcte de la convocatòria
201520155120006523 és el 201520145120006703; el codi correcte de la convocatòria
20152015512000653B és el 201520145120006713; i el codi correcte de la
convocatòria 20152015512000654B és el 201520145120006723. Per tant, totes les
sol·licituds, i documentació complementària, presentades amb els números de
convocatòries 201520155120006523 (assistències tècniques), 20152015512000653B
(projectes), i 20152015512000654B (accions de sensibilització i educació per al
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desenvolupament)
s’hauran
d’entendre
referides
a
les
convocatòries
201520145120006703 (assistències tècniques), 201520145120006713 (projectes), i
201520145120006723 (accions de sensibilització i educació per al desenvolupament)
respectivament.
En data 26 de març de 2015, mitjançant acord 134/15 de la Junta de Govern d’aquesta
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les
convocatòries 201520145120006703 i 201520145120006713 (BOPB de 2 d’abril de
2015).
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de
subvencions 201520145120006703 per a donar suport a assistències tècniques en
l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, l’acció “Pacte per la cohesió social a
Tetuan (Marroc)” de l’Associació América-Europa de Regiones y Ciudades (en
endavant AERYC) va rebre una subvenció per un import de TRENTA-VUIT MIL CENT
VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS (38.185,20).
El pagament d’aquest import per part de la Diputació de Barcelona contemplava una
primera transferència del 50% de la subvenció, DINOU MIL NORANTA-DOS EUROS
AMB SEIXANTA CÈNTIMS (19.092,60) que es va fer efectiva en data 7 de maig de
2015. Un segon pagament del 40% de la subvenció atorgada una vegada rebuda i
comprovada la justificació d’almenys el 70% del primer pagament, que no es va
tramitar atès que l’informe parcial presentat per l’entitat no arribava al 70% requerit. I
un tercer i últim pagament del 10% de la subvenció que figurava en concepte de saldo
a pagar segons l’excés justificat per l’entitat beneficiària i fins al total de l’import de la
subvenció atorgada.
AERYC presenta en data 31 de maig de 2017 la justificació final. L’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament en el seu informe de data 21 de febrer de 2018
exposa que la quantitat total correctament justificada per l’entitat és de TRENTA-SET
MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
(37.681,43), dels quals 3.318€ van ser justificats en un primer informe parcial, i
34.363,43€ en l’informe final.
En data 13 de desembre de 2017 l'entitat beneficiària va presentar formalment
renúncia parcial, per un import de CINC-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS (503,77€), que es correspon a la diferència entre la subvenció atorgada de
TRENTA-VUIT MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS (38.185,20)
i TRENTA-SET MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS (37.681,43) quantitat finalment justificada per l’entitat. Actualment, i
paral·lelament, s’està tramitant l’aprovació de l’acceptació d’aquesta renuncia per part
d’aquesta Corporació.
L’informe tècnic de data 21 de febrer de 2018, elaborat per l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament, exposa que una vegada comprovada la justificació final i
presentada la renúncia es signà l’ordre de pagament final, en data 18 de desembre de
2017, per import de DIVUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS (18.588,83), que és la quantitat resultant de sumar el
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segon i tercer pagament pendent i restar l’import de la renúncia. Tanmateix aquest
pagament no es va fer efectiu donat que al SAP mancava l’annex C (cofinançadors)
del compte justificatiu normalitzat. En conseqüència, l’informe sol·licita que la quantitat
pendent de pagament s’imputi al pressupost de la Diputació de Barcelona d’aquest
any.
Atès que l’operació comptable aprovada juntament amb l’atorgament de la subvenció,
mitjançant acord 134/15 de la Junta de Govern, no s’ha arrossegat com a romanent al
pressupost de la Diputació de Barcelona d’aquest any, es sol·licita autoritzar i disposar
una despesa de DIVUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS (18.588,83) amb càrrec al vigent pressupost per fer front
al pagament pendent a favor de l’Associació América-Europa de Regiones y Ciudades,
en relació amb l’assistència tècnica “Pacte per la cohesió social a Tetuan (Marroc)” de
la convocatòria de subvencions 20152014120006703.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
És d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l'actual Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
del dia 9 de maig de 2017.
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries per
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2015), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data 27 de novembre de 2014 (AJG 666/14) i publicades al
BOPB de data 5 de desembre de 2014.
Vist en darrer terme l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14
d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), que atribueix la
competència a la Junta de Govern per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió
de subvencions per concurrència competitiva, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DIVUIT MIL CINC-CENTS
VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (18.588,83), amb càrrec
de l’aplicació pressupostària G/112029240048900 del vigent pressupost de despeses
de la corporació per fer el darrer pagament de la subvenció atorgada a l’Associació
América-Europa de Regiones y Ciudades, en relació amb l’assistència tècnica “Pacte
per la cohesió social a Tetuán (Marroc), en el marc de la convocatòria
201520145120006703 en règim de concurrència competitiva per a entitats dels
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municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2015).
Segon.- NOTIFICAR la resolució precedent a l’Associació Amèrica-Europa de
Regiones y Ciudades.”
Gabinet de Premsa i Comunicació
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic 40 anys
de la Reserva de la Biosfera del Montseny #40RBMontseny.- 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 gestiona, juntament amb la Diputació de Girona, el Parc
Natural del Montseny, declarat Reserva de la Biosfera ara fa 40 anys. Les reserves de
la Biosfera són zones formades per ecosistemes terrestres, marins i costaners,
reconegudes pel programa MAB (Man&Biosphere), Home i Biosfera de la UNESCO. A
cadascuna es fomenten solucions per conciliar la conservació de la biodiversitat amb
el seu ús sostenible, el desenvolupament econòmic, la investigació i l’educació.
2. Aquest any també es celebren els 40 anys de la primera escola de natura a
Catalunya, Can Lleonart, situada al Montseny i l’Any Europeu de Turisme Cultural.
3. Per tal de celebrar aquestes efemèrides, la Diputació de Barcelona organitza el
concurs fotogràfic 40 anys de la Reserva de la Biosfera del Montseny
#40RBMontseny a la xarxa social Instagram amb el Montseny com a protagonista. La
Diputació de Barcelona convida els participants a realitzar fotografies sobre natura
(paisatge, flora i fauna) i sobre patrimoni cultural.
4. El concurs fotogràfic 40 anys de la Reserva de la Biosfera del Montseny
#40RBMontseny tindrà una durada des del dia 29 d’abril de 2018 a les 9 hores i fins el
dia 27 de maig de 2018 a les 23.59 hores.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 09 de maig de 2017, els premis
atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència entre els
sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció.
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden
exclosos de la LGS. La participació en aquest concurs té la consideració de sol·licitud
i, per tant, és d’aplicació aquesta llei.
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3. L’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril, publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016, i complementada i modificada pel Decret de la
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat pel Decret núm. 8656/17, de 14
de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017, estableix que la
competència per dictar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern per
delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs
fotogràfic 40 anys de la Reserva de la Biosfera del Montseny #40RBMontseny, el
text literal de la qual és el següent:
“Bases del concurs 40 anys de la Reserva de la Biosfera del Montseny
#40RBMontseny
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona gestiona, juntament amb la Diputació de Girona, el Parc Natural i
Reserva de la Biosfera del Montseny. El 28 d’abril de 2018 farà 40 anys de la declaració del
Montseny com a Reserva de la Biosfera.
Les reserves de la Biosfera són zones formades per ecosistemes terrestres, marins i
costaners, reconegudes pel programa MAB (Man&Biosphere), Home i Biosfera de la
UNESCO. A cadascuna es fomenten solucions per conciliar la conservació de la
biodiversitat amb el seu ús sostenible, el desenvolupament econòmic, la investigació i
l’educació.
Més informació a: http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecologicalsciences/man-and-biosphere-programme/
Aquest any se celebren també 40 anys de la primera escola de natura a Catalunya, Can
Lleonart, situada al Montseny, a la vall de Santa Fe. A més, 2018 és l’Any Europeu de
Turisme Cultural.
Per celebrar aquestes efemèrides, la Diputació de Barcelona organitza un concurs de
fotografia #40RBMontseny a la xarxa social Instagram amb el Montseny com a protagonista.
Segon. Organització, publicació i objectiu
1. Organització i publicació
El concurs #40RBMontseny està organitzat pel Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals i el Gabinet de Premsa i Comunicació
de la Diputació de Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i al web
parcs.diba.cat.
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2. Objectiu
El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny és un entorn natural incomparable. En
aquest sentit, es convida els participants a realitzar fotografies sobre natura (paisatge, flora i
fauna) i sobre patrimoni cultural.
Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar al concurs els usuaris, obligatòriament, han de:
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.
2. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert perquè el jurat pugui
veure les imatges.
3. Ser seguidors dels perfils corporatius @xarxadeparcs i @dibacat.
4. S’estableixen dues categories: Paisatge, flora i fauna (natura) i Patrimoni cultural.
L’usuari es pot presentar a les dues categories, però les ha d’etiquetar en una categoria
o en l’altra, per tant, ha de posar el tag que li correspongui #naturaMontseny o
#patrimoniMontseny juntament amb #40RBMontseny. En cas d’etiquetar les mateixes
fotografies a les dues categories, prevaldrà la primera per al còmput del concurs. També
és necessari etiquetar a la imatge els dos perfils: @xarxadeparcs i @dibacat.
5. Es poden publicar un màxim de 5 fotografies per persona en total (entre les dues
categories). Si se’n publiquen més, a partir de la sisena no es tindrà en compte per al
veredicte, i si és una galeria, només comptarà la primera imatge.
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram, que
poden consultar-se a http://instagram.com/legal/terms.
Categories
1) Paisatge, flora i fauna (#naturaMontseny): qualsevol indret o paisatge de la Reserva de
la Biosfera, o la flora i la fauna que la integren.
2) Patrimoni cultural material o immaterial (#patrimoniMontseny) del Montseny. Inclou els
monuments (museus, esglésies, esglesioles, ermites, masies, etc.) i les tradicions
orals, festes, artesanies i costums (aplecs, mercats, Enramades d’Arbúcies, etc.). Més
informació a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Montseny
https://parcs.diba.cat/web/el-patrimoni-cultural-immaterial-del-montseny
A l’hora de fer les fotografies, els participants es comprometen a respectar l’espai natural.
Han de participar de manera respectuosa i discreta i minimitzar l’impacte sobre el medi i
habitants, i han de contribuir a restaurar les condicions de l’entorn. En aquest sentit,
apostem pel compliment dels estàndards ètics de les fotografies que participin al concurs,
que han de seguir el decàleg de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza
(AEFONA). https://www.aefona.org/nuevo-decalogo-aefona/.
Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació de
les fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, gravamen o
dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, publicació i
reproducció de les imatges de les persones que puguin aparèixer a les fotografies. Si en la
imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o
tutors legals. Es demanarà l’original als premiats per comprovar l’autoria.
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que
poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms.
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Quart. Calendari del concurs
El període per participar en el concurs comença el 29 d’abril de 2018 a les 9 h del matí i
finalitza el 27 de maig de 2018 a les 23:59 h de la nit. Només es comptabilitzaran les
imatges publicades en aquestes dates i horaris.
El jurat es reunirà al voltant del 22 de juny de 2018 i farà públic el veredicte. L’organització
es posarà en contacte amb els guanyadors, que hauran d’acceptar el premi. El lliurament es
farà en un acte públic en una data per determinar propera al veredicte.
Cinquè. Condicions generals
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que
no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació
d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol
sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma
d’Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de
Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.
Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats
elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin
atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones.
Sisè. Jurat i elements de valoració
1.Jurat
El jurat del concurs estarà format per set persones: una persona de l’equip gestor de la
Reserva de la Biosfera del Montseny que actuarà com a president/a, un representant de la
comissió consultiva del Parc Natural del Montseny, un fotògraf professional, dos tècnics del
Gabinet de Premsa i Comunicació i dues de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona. Una persona de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General actuarà com a secretària (amb veu i sense vot). L’Organització i el Jurat es
reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat no prevista en aquestes
bases.
2.Elements de valoració
Per establir els premis, el jurat tindrà en compte, entre d’altres, l’originalitat, la qualitat i
l’adequació al tema escollit. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no
previst en aquestes bases.
Setè. Premis, procediments d’acceptació i lliurament
1. Premis
S’estableixen 6 premis per a cadascuna de les categories:
-

1r Premi: allotjament per a dues persones en règim de mitja pensió (menjar i dormir) en un
hotel de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) del Montseny (valorat en 200
euros).
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-

2n Premi: dinar o sopar per a dues persones en un restaurant de la CETS del Montseny
(valorat en 70 euros).
3r Premi: visita a un productor local del Montseny per a quatre persones (valorada en 40
euros).
Tres accèssits: tres lots de llibres del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
(valorats en 30 euros cada lot).

2. Procediment d’acceptació
Un cop comunicat a cada guanyador, via missatge directe per Instagram, cada premiat
haurà de posar-se en contacte amb l’organització en el termini de 72 hores mitjançant un
correu electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual confirmarà la seva voluntat
d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i cognoms, la
fotocòpia del seu DNI, un telèfon de contacte i enviarà un arxiu amb la imatge original que
ha resultat guanyadora per poder comprovar l’autoria.
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no
compleix totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no vol o no pot gaudir del premi,
el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat classificada
a continuació. Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran
anunciats a Instagram, a altres xarxes socials de la Diputació de Barcelona i als webs
www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i parcs.diba.cat.
3. Lliurament dels premis
Un cop anunciats els noms dels premiats a Instagram, a altres xarxes socials de la Diputació
de Barcelona i als webs www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i parcs.diba.cat,
l’organització es posarà en contacte amb els premiats per organitzar el lliurament dels
premis. En el cas que els usuaris no puguin assistir a l’acte de lliurament, hi haurà d’assistir
a l’acte d’entrega una persona en representació dels guardonats.
Vuitè. Protecció de dades personals
Aquest concurs fotogràfic està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants
garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació
personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades
per la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per a gestionar aquest concurs, per a
contactar amb la persona guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba,
webs corporatives o els comptes de les xarxes socials. Les dades personals recollides seran
eliminades un cop finalitzi el concurs excepte les del guanyador i les imatges presentades
que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació per a la seva conservació indefinida.
També autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d’altra
informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les seves dades es mantindran
mentre no retiri el consentiment que pot fer efectiu sol·licitant la baixa des del mateix
missatge de correu electrònic que li fem arribar.
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la
Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu
electrònica de la Diputació a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecciodades/default.asp.
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La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@dba.cat des d’on la
persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes relacionades amb
el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via se li podrà resoldre
qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una
reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.
Els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es regulen en primer
terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a
https://help.instagram.com/478745558852511. El fet de convertir-se usuari d’aquest servei
implica que l’usuari consenteix el tractament de les seves dades segons allò establert a les
polítiques i condicions d’Instagram, que posa a la seva disposició una pàgina des de la que
es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva
informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i
assetjament.
Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i
la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o
administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada.
Desè. Limitació de responsabilitat
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la
xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció
i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.
La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no
de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.
Onzè. Propietat intel·lectual
Els drets d’explotació de les fotografies guanyadores corresponen a l’autor i s’atorga a
Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús
http://Instagram.com/legal/terms). Els guanyadors cediran a la Diputació de Barcelona els
drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer
comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre
d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a
usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia.
Dotzè. Altres normes
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació
de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la
Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta
amb ell.
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La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta
promoció en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa
causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests
canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres
mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte
d’altres.”

Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de siscents vint euros amb sis cèntims (620,06 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/11100/92050/48100 del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de
Barcelona.
Tercer. PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la
pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i al web parcs.diba.cat.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió d’ajuts en el marc del Programa complementari de
reforma i millora d’equipaments locals del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, prèvia redistribució de la quantia total assignada entre les diferents línies
de suport i els diferents capítols de despesa del Programa.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. En data 26 d’octubre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, el
seu règim regulador i la convocatòria d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019" (AJG 508/17).
2. Amb aquest Programa es pretén contribuir al sosteniment de les despeses
derivades de les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment
d’equipaments locals.
3. Les obres i actuacions subvencionades han d’orientar-se a millorar la seguretat, el
confort i l’accessibilitat dels equipaments locals, i han d’afavorir l’eficiència i l’estalvi
energètics, mitjançant el foment de l’ús racional de l’energia, la utilització de les
energies renovables i la millora de la gestió energètica.
4. Les obres i actuacions subvencionades també han d’orientar-se a garantir el bon
funcionament de les instal·lacions i han de permetre mantenir o restablir
l’equipament en un estat que asseguri la prestació de serveis; un manteniment tant
preventiu, és a dir, amb la intenció de reduir la probabilitat d’aparició de deficiències
en la instal·lació o la degradació del servei, com correctiu, amb la reparació
immediata de qualsevol deficiència.
5. Amb l’afavoriment d’aquestes obres es pretén recolzar i dinamitzar el teixit productiu
i empresarial local, i incidir en la generació de riquesa i en la creació de noves
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oportunitats per a les empreses executores de les actuacions, el que contribueix, en
última instància, a millorar la cohesió social i facilitar l'establiment d'un model
territorial equilibrat i sostenible.
6. El Programa complementari compta amb les següents línies de suport per tal de
canalitzar les sol·licituds i actuacions a la seva empara:
a. Línia de suport 1 “Equipaments culturals”, en el marc de la qual es financen les
obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments, béns o
elements culturals; per exemple: museus, arxius, teatres, centres culturals, sales
polivalents i ateneus. El centre gestor d’aquesta línia és la Gerència de Serveis
de Cultura de la Diputació de Barcelona.
b. Línia de suport 2 “Equipaments bibliotecaris”, en el marc de la qual es financen
les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment de les biblioteques de
la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM). El centre gestor d’aquesta línia és la
Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
c. Línia de suport 3 “Equipaments educatius”, en el marc de la qual es financen les
obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment de centres educatius, tals
com: escoles bressol municipals, centres d’educació infantil i primària, escoles
municipals de música, dansa i centres de les arts, centres d’educació especial de
titularitat municipal i centres i escoles municipals de persones adultes. El centre
gestor d’aquesta línia és la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de
Barcelona.
d. Línia de suport 4 “Equipaments esportius”, en el marc de la qual es financen les
obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment de les instal·lacions
esportives. El centre gestor d’aquesta línia és la Gerència de Serveis d’Esports
de la Diputació de Barcelona.
e. Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”, en el marc de la
qual es financen les obres i/o actuacions de consolidació, reforma i rehabilitació
d’edificis monumentals, ateneus i jaciments arqueològics. El centre gestor
d’aquesta línia és la Gerència de Serveis d’Equipaments, Espai Públic i
Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona.
f. Línia de suport 6 “Mercats”, en el marc de la qual es financen les obres i/o
actuacions de reforma, millora i manteniment de mercats municipals i de mercats
de venda no sedentària. El centre gestor d’aquesta línia és la Gerència de
Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona.
7. El pressupost màxim amb què es dota el Programa és de trenta milions d’euros, i es
distribueix de la manera següent entre les dues anualitats de què consta la
convocatòria:
Centre gestor
Ger. Serveis Cultura

Quantia 2018
(euros)
2.000.000,00
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Centre gestor
Ger. Serveis Biblioteques
Ger. Serveis d'Educació
Ger. Serveis d'Esports
Ger. Serveis Equipam.,
Inf. Urbanes i Patr. Arq.
Ger. Serveis de Comerç
-

Quantia 2018
(euros)
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

Quantia 2019
(euros)
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00

Quantia total
(euros)
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00

1.200.000,00

7.800.000,00

9.000.000,00

800.000,00
10.000.000,00

1.000.000,00
20.000.000,00

1.800.000,00
30.000.000,00

8.

El règim del Programa estableix, en el seu article 4, que els ajuts es concedeixen
per mitjà del procediment de concurrència competitiva, previ estudi de les
sol·licituds presentades, i una vegada valorades i classificades de conformitat amb
els criteris de valoració prèviament establerts a l’article 22 del règim, tot vetllant
per garantir la correspondència entre la finalitat del suport atorgat i la realitat de
cada territori.

9.

Durant el termini de sol·licitud, que va finalitzar el 15 de desembre de 2017, s’han
presentat 1.821 sol·licituds, les quals han estat instruïdes per les gerències
corresponents.

10. Com a resultat de la instrucció, cada gerència ha emès un informe d’instrucció, els
quals s’incorporen a l’expedient, que inclouen, per a aquelles sol·licituds
susceptibles de ser valorades, l’explicació objectiva de com s’han ponderat els
criteris de valoració preestablerts i d’aquells aspectes rellevants relatius a la
instrucció, i deixa constància de la puntuació obtinguda per cada sol·licitud d’acord
amb les valoracions realitzades. Respecte de les sol·licituds que no s’han pogut
valorar, bé perquè incomplien els requisits preestablerts, bé perquè els
destinataris han desistit d’elles, també s’informa de la motivació que concorre en
cada cas per a la seva desestimació.
11. Per al conjunt de les línies de suport 1 “Equipaments culturals”, 2 “Equipaments
bibliotecaris”, 3 “Equipaments educatius” i 4 “Equipaments esportius”, l’article 23
del règim del Programa va establir un nombre màxim de concessions per any i
destinatari. Per aquesta raó, i complementant els informes de valoració de les
gerències, el coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació
de Barcelona, en data 12 de març de 2018, ha emès un informe, que s’incorpora a
l’expedient, en el que s’explica la metodologia que s’ha utilitzat en l’assignació
dels ajuts per a les diferents línies, seguint el que estableixen els articles 23 i 24
del règim, aquest últim article referit als imports mínims i màxims d’ajut, i s’efectua
la proposta de distribució de la quantia prevista i d’estimació i desestimació de
sol·licituds.
12. En aquest últim informe, també es fa constar que s’ha esgotat el pressupost
previst destinat al conjunt de gerències per línia i any, a excepció de la Gerència
de Serveis de Biblioteques pel que fa a l’anualitat 2019, el qual ha tingut un
excedent de 638.456,32 euros. En conseqüència, amb la voluntat de subvencionar
el màxim nombre de projectes al territori i d’assegurar la viabilitat i integritat de les
actuacions que resultin subvencionades, i d’acord amb el previst a l’article 12.3.a)
del règim, es proposa traspassar a l’anualitat 2019 aquells projectes sol·licitats
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dins la mateixa línia per a l’any 2018 que no rebien ajut per haver obtingut una
valoració menor i haver-se esgotat el crèdit, amb els següents condicionants:
a. L’ajuntament no podrà tenir una altra sol·licitud atorgada per a l’any 2019 de
l’àmbit de biblioteques.
b. L’ordre prioritzat d’aquesta sol·licitud serà el darrer i no competirà amb les
prioritzacions dels projectes del 2019.
c. S’aplicarà també per aquest projecte el número màxim de concessions de
l’article 23 del règim del Programa.
d. D’acord amb l’article 27.5 del règim del Programa, s’entendrà que els
destinataris accepten l’ajut si en el termini d’un mes, comptat a partir de la data
de publicació, no manifesten expressament que hi renuncien.
13. Feta aquesta redistribució entre anualitats de les sol·licituds de la línia de suport 2
“Equipaments bibliotecaris”, encara existeix un excedent de 242.628,00 euros. Per
això, i d’acord amb el previst també a l’article 12.3.b) del règim, s’ha optat per
redistribuir-lo entre les altres línies, en proporció amb els percentatges de
repartiment que es desprenen de la quantia total prevista a l’article 12. En
conseqüència, les quanties al 2019 previstes a l’esmentat article s’han de
modificar de la forma següent:
Centre gestor
Gerència de Serveis de
Cultura
Gerència de Serveis de
Biblioteques
Gerència de Serveis
d'Educació
Gerència de Serveis
d'Esports
Ger. Serveis Equipam., Inf.
Urbanes i Patr. Arq.
Gerència de Serveis de
Comerç

Increment respecte de
quantia inicial 2019 (euros)

Quantia definitiva 2019
(euros)

46.220,63

2.846.220,63

-

2.557.372,00

46.220,63

2.846.220,63

46.220,63

2.846.220,63

86.642,46

7.886.642,46

17.323,64

1.017.323,64

14. Un cop identificades les sol·licituds amb concessió, s’ha obtingut un resultat de
distribució entre aplicacions pressupostàries de capítols 4 i 7 per cada línia de
suport i any que, tal i com estava previst, és diferent a l’inicial. Com a
conseqüència d’això, cal preveure la realització d’operacions de modificacions de
crèdit entre aplicacions pressupostàries per cada línia i any. D’acord amb informe
emès pel coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de
Barcelona, en data 19 de març de 2018, que s’incorpora a l’expedient, la
distribució definitiva per capítols pressupostaris s’indica a continuació, i per a
l’anualitat 2019 ja incorpora la redistribució entre línies de suport a què s’ha fet
referència en els punts anteriors:
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Any 2018
Aplicació
pressupostaria
G/40100/33400/76262
G/40100/33400/46262
G/40200/33210/76262
G/40200/33210/46262
G/40300/32000/76262
G/40300/32000/46262
G/40400/34200/76262
G/40400/34200/46262
G/50200/33600/76262
G/50200/33600/46262
G/30300/43100/76262
G/30300/43100/46262
Total

Quantia
prevista (€)
1.600.000,00
400.000,00
1.600.000,00
400.000,00
1.600.000,00
400.000,00
1.600.000,00
400.000,00
960.000,00
240.000,00
480.000,00
320.000,00
10.000.000,00

Quantia resultant Quantia que es
(€) redistribueix (€)
1.797.822,96
+197.822,96
202.177,04
-197.822,96
1.623.829,53
+23.829,53
376.170,47
-23.829,53
1.714.000,18
+114.000,18
285.999,82
-114.000,18
1.868.348,73
+271.142,40
128.857,60
-271.142,40
1.160.597,98
+200.597,98
39.402,02
-200.597,98
752.402,81
+272.402,81
47.597,19
-272.402,81
9.997.206,33

Any 2019
Aplicació
Quantia prevista
pressupostaria
(€)
G/40100/33400/76262
2.240.000,00
G/40100/33400/46262
560.000,00
G/40200/33210/76262
2.240.000,00
G/40200/33210/46262
560.000,00
G/40300/32000/76262
2.240.000,00
G/40300/32000/46262
560.000,00
G/40400/34200/76262
2.240.000,00
G/40400/34200/46262
560.000,00
G/50200/33600/76262
6.240.000,00
G/50200/33600/46262
1.560.000,00
G/30300/43100/76262
600.000,00
G/30300/43100/46262
400.000,00
Total
20.000.000,00

Quantia resultant
(€)
2.674.733,36
171.487,27
2.234.471,03
322.900,97
2.269.509,42
576.711,21
2.582.812,13
263.408,50
7.835.642,46
51.000,00
664.892,08
352.431,56
19.999.999,99

Quantia que es
redistribueix (€)
+434.733,36
-388.512,73
-5.528,97
-237.099,03
+29.509,42
+16.711,21
+342.812,13
-296.591,50
+1.595.642,46
-1.509.000,00
+64.892,08
-47.568,44

15. A l’efecte d'examinar i de validar els esmentats informes, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat previst a l’article 26 del règim. De les decisions adoptades en aquesta
reunió, celebrada en data 13 de març de 2018, el secretari de l’òrgan n’ha estès
acta, que s’incorpora a l’expedient.
16. L’òrgan ha validat el resultat de la instrucció plasmada en els informes emesos per
les gerències i pel coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la
Diputació de Barcelona, amb la qual cosa, es pot procedir a tramitar el dictamen
de resolució del procediment de concessió d’ajuts en el marc del Programa
complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”. El procediment de concessió, d’acord amb l’article 27
del regim, és únic per a totes les línies de suport i anys de concurrència, i s’ha de
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resoldre en un termini no superior a quatre mesos des de la data en què finalitzi el
termini de presentació de sol·licituds.
Fonaments de dret
1. 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).
2. Així mateix, vist l'apartat 3.4.g) en concordança amb l'apartat 8.6) de la referida
Refosa núm. 1/2016, correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple,
l'aprovació, respecte dels compromisos de despeses plurianuals, de la superació
dels percentatges fixats a l'article l'art.174.3 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat el RDL 2/2004, de 5 de març.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la redistribució de la quantia total assignada entre les diferents
línies de suport del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” com a conseqüència de l’excedent de
242.628,00 euros a l’any 2019 de la Gerència de Serveis de Biblioteques:
Centre gestor
Gerència de Serveis
de Cultura
Gerència de Serveis
de Biblioteques
Gerència de Serveis
d'Educació
Gerència de Serveis
d'Esports
Ger. Serveis
Equipam., Inf.
Urbanes i Patr. Arq.
Gerència de Serveis
de Comerç

Quantia inicial 2019
(euros)

Variació respecte
de quantia inicial
2019 (euros)

Quantia definitiva
2019 (euros)

2.800.000,00

46.220,63

2.846.220,63

2.800.000,00

- 242.628,00

2.557.372,00

2.800.000,00

46.220,63

2.846.220,63

2.800.000,00

46.220,63

2.846.220,63

7.800.000,00

86.642,46

7.886.642,46

1.000.000,00

17.323,64

1.017.323,64

Segon. APROVAR la redistribució entre els diferents capítols de despesa del
Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” que s’indica a continuació. Per a l’any 2019, la
redistribució ja incorpora la redistribució de la quantia entre les diferents línies de
suport del Programa aprovada en l’acord primer. El resultat d’aquesta redistribució és
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la quantia definitiva de la convocatòria, i no comporta un increment de la quantia
inicial.
Any 2018
Aplicació
pressupostaria
G/40100/33400/76262
G/40100/33400/46262
G/40200/33210/76262
G/40200/33210/46262
G/40300/32000/76262
G/40300/32000/46262
G/40400/34200/76262
G/40400/34200/46262
G/50200/33600/76262
G/50200/33600/46262
G/30300/43100/76262
G/30300/43100/46262
Total

Quantia prevista
(€)
1.600.000,00
400.000,00
1.600.000,00
400.000,00
1.600.000,00
400.000,00
1.600.000,00
400.000,00
960.000,00
240.000,00
480.000,00
320.000,00
10.000.000,00

Quantia
resultant (€)
1.797.822,96
202.177,04
1.623.829,53
376.170,47
1.714.000,18
285.999,82
1.868.348,73
128.857,60
1.160.597,98
39.402,02
752.402,81
47.597,19
9.997.206,33

Quantia que es
redistribueix (€)
+197.822,96
-197.822,96
+23.829,53
-23.829,53
+114.000,18
-114.000,18
+271.142,40
-271.142,40
+200.597,98
-200.597,98
+272.402,81
-272.402,81

Quantia
resultant (€)
2.674.733,36
171.487,27
2.234.471,03
322.900,97
2.269.509,42
576.711,21
2.582.812,13
263.408,50
7.835.642,46
51.000,00
664.892,08
352.431,56
19.999.999,99

Quantia que es
redistribueix (€)
+434.733,36
-388.512,73
-5.528,97
-237.099,03
+29.509,42
+16.711,21
+342.812,13
-296.591,50
+1.595.642,46
-1.509.000,00
+64.892,08
-47.568,44

Any 2019
Aplicació
pressupostaria
G/40100/33400/76262
G/40100/33400/46262
G/40200/33210/76262
G/40200/33210/46262
G/40300/32000/76262
G/40300/32000/46262
G/40400/34200/76262
G/40400/34200/46262
G/50200/33600/76262
G/50200/33600/46262
G/30300/43100/76262
G/30300/43100/46262
Total

Quantia
prevista (€)
2.240.000,00
560.000,00
2.240.000,00
560.000,00
2.240.000,00
560.000,00
2.240.000,00
560.000,00
6.240.000,00
1.560.000,00
600.000,00
400.000,00
20.000.000,00

Tercer. RESOLDRE el procediment de concessió d’ajuts en el marc del Programa
complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” i, en conseqüència, aprovar les concessions d’ajuts, les
desestimacions i els desistiments de sol·licituds que s’indiquen en els acords
següents.
Quart. APROVAR la concessió dels ajuts corresponents al Programa complementari
de reforma i millora d’equipaments locals, que s’inclouen en l’annex 1, que forma part
del present dictamen, d’acord amb els informes emesos per les gerències
responsables de les línies de suport del Programa i pel coordinador de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, els quals s’incorporen a
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l’expedient, i que han estat validats per l’òrgan col·legiat regulat a l’article 26 del règim
del Programa.
Cinquè. DESESTIMAR per menor valoració i esgotament del crèdit les sol·licituds que
s’inclouen a l’annex 2, que forma part del present dictamen, d’acord amb els informes
emesos per les gerències responsables de les línies de suport del Programa i pel
coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, els
quals s’incorporen a l’expedient, i que han estat validats per l’òrgan col·legiat regulat a
l’article 26 del règim del Programa.
Sisè. DESESTIMAR per incompliment dels requisits les sol·licituds que s’inclouen a
l’annex 3, que forma part del present dictamen, d’acord amb els informes emesos per
les gerències responsables de les línies de suport del Programa i pel coordinador de
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, els quals
s’incorporen a l’expedient, i que han estat validats per l’òrgan col·legiat regulat a
l’article 26 del règim del Programa.
Setè. ACCEPTAR el desistiment de les sol·licituds que s’inclouen a l’annex 4, que
forma part del present dictamen, d’acord amb els informes emesos per les gerències
responsables de les línies de suport del Programa i pel coordinador de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, els quals s’incorporen a
l’expedient, i que han estat validats per l’òrgan col·legiat regulat a l’article 26 del règim
del Programa.
Vuitè. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 29.997.206,32 euros (vint-i-nou
milions nou-cents noranta-set mil dos-cents sis euros amb trenta-dos cèntims), amb
càrrec de les aplicacions del pressupost corporatiu següents, dels quals 763.230,73
euros (set-cents seixanta-tres mil dos-cents trenta euros amb setanta-tres cèntims) es
condicionen a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 5/2018.
Any 2018
Aplicació
pressupostaria
G/40100/33400/76262
G/40100/33400/46262
G/40200/33210/76262
G/40200/33210/46262
G/40300/32000/76262
G/40300/32000/46262
G/40400/34200/76262
G/40400/34200/46262
G/50200/33600/76262
G/50200/33600/46262
G/30300/43100/76262
G/30300/43100/46262
Total

Quantia condicionada a
modificació de crèdit (€)
1.797.822,96
198.572,03
202.177,04
1.623.829,53
376.170,47
1.714.000,18
285.999,82
1.868.348,73
291.615,57
128.857,60
1.160.597,98
39.402,02
752.402,81
273.043,13
47.597,19
9.997.206,33
763.230,73

Quantia (€)
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Any 2019
Quantia (€)
2.674.733,36
171.487,27
2.234.471,03
322.900,97
2.269.509,42
576.711,21
2.582.812,13
263.408,50
7.835.642,46
51.000,00
664.892,08
352.431,56
19.999.999,99

Aplicació pressupostaria
G/40100/33400/76262
G/40100/33400/46262
G/40200/33210/76262
G/40200/33210/46262
G/40300/32000/76262
G/40300/32000/46262
G/40400/34200/76262
G/40400/34200/46262
G/50200/33600/76262
G/50200/33600/46262
G/30300/43100/76262
G/30300/43100/46262
Total

Novè. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa dels ajuts econòmics aprovats en
l’acord quart del present dictamen i 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 els hisendes locals, respecte els
compromisos de despesa de caràcter pluriennal.
Desè. SUPEDITAR l’efectivitat dels ajuts concedits amb càrrec al pressupost de
l’exercici 2019 a la condició suspensiva que en el pressupost 2019 s’hi consigni el
crèdit corresponent.
Onzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i
comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.
Dotzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 27.3 del règim del
Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dictamen substitueix la notificació i
produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en
tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva.”
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14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar
la quantia total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics del
Catàleg de serveis de l’any 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria
per a la concessió de recursos, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” (AJG 689/17).
2. L’esmentat règim, en l’article 6.1, va establir la quantia total estimativa a aplicar als
recursos consistents en ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2018 i la
seva distribució estimativa amb càrrec a les aplicacions del pressupost corporatiu.
3. El referit article 6.1 també disposa que la modificació de la quantia total estimativa
s’ha d’aprovar per la Junta de Govern d’aquesta Diputació i publicar en el mateix
mitjà en què es va publicar la convocatòria.
4. En data 19 de març de 2018, la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de
Barcelona ha emès informe, el qual s’incorpora a l’expedient, en què sol·licita i
motiva incrementar l’aplicació pressupostària G/30201/43201/76250 en 300.000,00
euros addicionals als que es van preveure. A continuació, es fa una reproducció
parcial de l'esmentat informe:
“La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” ha incorporat l’oferta de
sis recursos, dels quals tres són econòmics. Aquests recursos són:
 Accions innovadores per a la creació i millora de productes turístics
 Actuacions singulars de promoció turística
 Actuacions singulars de senyalització turística
La quantia total estimativa per aplicar a tots els recursos de catàleg era de 1.005.000,- euros
[...].
D’aquests els que havien de donar resposta als recursos econòmics eren els següents:

Aplicació pressupostària
G/30201/43201/46250
G/30201/43201/76250

Import
350.000,- euros
125.000,- euros

El passat dia 8 de febrer va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i, una vegada
vistes aquestes, i dimensionat els imports sol·licitats pels ens locals, es considera
convenient realitzar un suplement dels econòmics.
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Així, la xifra final per tal de donar resposta a les sol·licituds de suport de les “Actuacions
singulars de senyalització turística” que inicialment estava fixada en 125.000,- seria de
425.000,- euros, que es farien amb càrrec a l’econòmic inicialment previst, és a dir, el
G/30201/43201/76250 amb un import de 125.000,- euros, un import de 150.000,- euros que
sortiran de l’econòmic G/30201/43201/76255 -que fa bossa de vinculació i que inicialment
estava previst pel recurs material “Actuacions de senyalització turística”- i una transferència
de crèdit per un import de 150.000,- que s’ha tramitat des de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local i que és la número 7374.
D’aquesta manera el total de l’import per atendre recursos econòmic del Catàleg 2018 serà
de 775.000,- euros distribuïts de la següent manera:
Aplicació pressupostària
G/30201/43201/46250
G/30201/43201/76250

Import
350.000,- euros
425.000,- euros

”

5. Aquesta direcció de Serveis ha verificat que la modificació de crèdit amb proposta
número 7374 ja ha estat validada i té número 5/2018.
6. Atès que la proposta es considera suficientment motivada, cal procedir a
incrementar la quantia total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics
del Catàleg de serveis de l’any 2018.
Fonaments de dret
1. Vist l’article 6.1 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, aprovat per
dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 18 de
desembre de 2017 (AJG 689/17).
2. Vist l’apartat 7.2 c) de la Refosa 1/2016 aprovat per Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22
d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. INCREMENTAR la quantia total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts
econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, en el sentit següent:

Orgànic

Centre
gestor

Aplicació
pressupostària

30201

Of. Tèc.
de
G/30201/43201/46250
Turisme

Núm.
Expedient
SIGC

Quantia
Quantia
definitiva
inicial ajuts Increment
ajuts
econòmics (EUR)
econòmics
2018 (EUR)
2018 (EUR)

2017/0012055

350.000,00
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30201

G/30201/43201/76250
G/30201/43201/76350
Of. Tèc.
G/30201/43201/76550
de
G/30201/43201/76650
Turisme
G/30201/43201/76750
G/30201/43201/76850
QUANTIA TOTAL (EUR)

2017/0012055

125.000,00

300.000,00 425.000,00

475.000,00

300.000,00 775.000,00

Segon. CONDICIONAR l’increment a l’aprovació de la modificació de crèdit número
5/2018.
Tercer. ESTABLIR que, en virtut d’aquest increment, la quantia total de la
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2018
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” és de 38.674.336,91 euros.
Quart. PUBLICAR el present dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”
Servei de Programació
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Masquefa, per a
finançar l’actuació local “Coberta de la piscina”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Masquefa, va presentar en data 19 març de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Coberta de la piscina”, la qual compleix els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
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2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Masquefa
Coberta de la piscina
175.000,00 EUR
0%
0,44 %
4.161,52 EUR
10
2/2018

* d’acord amb la Resolució de 05.03.2018 (B.O.E. núm. 57, de 06.03.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 47.500 €, a l’Ajuntament de Vallromanes, per a
finançar l’actuació local “Mobiliari”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Vallromanes, va presentar en data 16 març de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Mobiliari”, la qual compleix els requisits establerts,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 ( BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vallromanes
Mobiliari
47.500,00 EUR
0%
-0,21 %
-300,72 EUR
5
5/2018

* d’acord amb la Resolució de 05.03.2018 (B.O.E. núm. 57, de 06.03.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-set mil cinc-cents euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 60.500 €, a l’Ajuntament de Vallromanes, per a
finançar l’actuació local “Via pública”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
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“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Vallromanes, va presentar en data 16 març de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Via pública”, la qual compleix els requisits establerts,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
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del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vallromanes
Via pública
60.500,00 EUR
0%
0,44 %
1.438,70 EUR
10
4/2018

* d’acord amb la Resolució de 05.03.2018 (B.O.E. núm. 57, de 06.03.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta mil cinc-cents euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 64.000 €, a l’Ajuntament de Vallromanes, per a
finançar l’actuació local “Equipaments”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Vallromanes, va presentar en data 16 març de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Equipaments”, la qual compleix els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
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1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Vallromanes
Equipaments
64.000,00 EUR
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Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

0%
0,44 %
1.521,93 EUR
10
3/2018

* d’acord amb la Resolució de 05.03.2018 (B.O.E. núm. 57, de 06.03.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta-quatre mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € a l’Ajuntament de Sant Llorenç
d’Hortons, per a finançar l’actuació local “Obres de millora de la piscina
municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, va presentar en data 29 desembre de
2017 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres de millora de la piscina
municipal”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
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locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Obres de millora de la piscina municipal
175.000,00 EUR
0%
0,44 %
4.161,52 EUR
10
123/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.03.2018 (B.O.E. núm. 57, de 06.03.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local,
amb l’objecte de promoure l’ocupació a la indústria local, per al període 20182020.- 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 la Diputació de Barcelona, en sessió de data 9 de
novembre de 2017, va aprovar la convocatòria 2018-2020 i bases específiques
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Àrea
de Desenvolupament Econòmic Local per promoure l’ocupació a la indústria local
(ref. reg. AJG 607/17).

2.

En data 27 de novembre de 2017, es va publicar un extracte de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS 371782, per tal
de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció.

3.

Segons la base 10 d’aquesta convocatòria el procediment de concessió
s’estableix en règim de concurrència competitiva, finalitzant el 25 de gener de
2018 el període de presentació de sol·licituds per part de les entitats locals,
segons la base 8 del mateix règim regulador.

4.

En el marc de la present convocatòria s’han presentat 13 sol·licituds de subvenció,
dins de termini. La presentació d’aquestes sol·licituds s’ha realitzat a través de la
seu electrònica de la Diputació de Barcelona o a través de les seves oficines de
Registre, d’acord amb l’establert a la base 8 de la convocatòria.

5.

Totes les sol·licituds presentades han estat revisades per part del centre gestor i,
en la mesura que s’ha determinat l’existència d’errors esmenables, s’ha requerit
als ens destinataris per tal de procedir a la seva correcció.

6.

Totes les entitats requerides han presentat la documentació esmenada d’acord
amb l’establert a la convocatòria i bases específiques.

7.

Una vegada efectuada l’esmentada revisió, el centre gestor ha valorat les 13
sol·licituds als efectes de determinar la seva estimació o desestimació i ha aplicat
íntegrament i exclusivament els criteris que consten a les bases específiques i
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convocatòria, vetllant en tot cas per l’aplicació de criteris objectius en la concessió
de les subvencions.
8.

Un cop valorades totes les sol·licituds s’ha distribuït la quantia màxima de crèdit
disponible per aquesta convocatòria segons l’ordre de puntuació obtinguda fins a
esgotar la consignació pressupostària.

9.

La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, com a
responsable del procediment d’instrucció, ha elaborat i fa custòdia del
corresponent informe que conté l’explicació de la forma com s’han ponderat els
criteris de valoració de l’esmentada convocatòria, i d’aquells aspectes rellevants
relatius a la instrucció, així com les fitxes valoratives on consta la motivació de les
puntuacions atorgades.

10. Als efectes d’examinar i valorar l’informe d’instrucció, l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local s’ha reunit formalment a través d’un òrgan col·legiat d’acord amb
el previst a la base 14 del règim regulador.
11. En el termini previst, s’ha pogut constituir vàlidament aquest òrgan.
12. L’òrgan col·legiat ha examinat els següents apartats de l’informe d’instrucció:
 Antecedents: número de sol·licituds presentades, quanties sol·licitades i detall de
les execucions conjuntes.
 Explicació del procediment de revisió de sol·licituds i requeriments d’esmenes,
segons les següents actuacions:
- Comprovació de l’adequació de la documentació lliurada i del seu contingut,
tècnic i econòmic, a la convocatòria i bases específiques.
- Formulació dels requeriments d’esmena de les deficiències identificades.
 Explicació de l’anàlisi d’esmenes, segons la revisió de les esmenes presentades.
 Explicació del procediment de valoració de sol·licituds tenint en compte que:
- Les sol·licituds presentades s’han valorat aplicant íntegra i exclusivament els
criteris objectius de valoració que consten a la base 11 de la convocatòria i
bases específiques de regulació.
- La valoració s’ha dut a terme sobre un màxim de 100 punts i, en tot cas,
segons la distribució especificada a les mateixes condicions de regulació,
indicativa de la rellevància de cada criteri en funció de les finalitats definides.
- El sistema de transformació de la puntuació obtinguda per una sol·licitud en
l’import de la subvenció atorgat ha estat la distribució segons l’ordre de la
puntuació obtinguda fins a exhaurir l’import disponible.
 Explicació del resultat del procés de valoració i de la proposta d’atorgament de
les subvencions.
Una vegada examinat, s’ha procedit a la validació de l’informe en la seva integritat, de
la qual cosa s’ha deixat constància a l’acta de la reunió.
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Fonaments de dret
1. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant, RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny (en endavant, ROAS).
2. Vista l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (en
endavant, l’Ordenança), que fou aprovada en sessió plenària de 30 de març de
2017 (BOPB de 9 de maig de 2017).
3. Vistos articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (en endavant, LGS), i a l’article 36 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Barcelona, 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,
reguladora del procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i
ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015).
4. D’acord amb l’article 35.1.i) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb relació a la
motivació expressa, amb referència succinta de fets i fonaments de dret, d’aquells
actes que es dicten en exercici de potestats discrecionals, com és l’atorgament de
subvencions.
5. Vist l’apartat 3.3.b) 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, de data 14 d’abril de
2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer. APROVAR, per ordre de valoració, l’atorgament de les següents subvencions
que s’han de destinar a finançar els projectes presentats i que s’executaran en el
període comprés entre l’1 de gener de 2018 fins al 30 d’abril de 2020, en el marc de la
convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, amb l’objecte de promoure l’ocupació
a la indústria local, per al període 2018-2020.
Ens
sol·licitant
Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sabadell

Import de subvenció
atorgat
2018
2019
2020

Cost total
acceptat

Subvenció
total
atorgada

P0810000J

181.004,27 €

135.753,20 €

13.575,32 €

54.301,28 €

67.876,60 €

1803000958

1

2

3

P0811200E
P0812000H
P0818600I

926.020,67 €
451.500,00 €
407.000,00 €

676.684,50 €
338.625,00 €
305.250,00 €

67.668,45 €
33.862,50 €
30.525,00 €

270.673,80 €
135.450,00 €
122.100,00 €

338.342,25 €
169.312,50 €
152.625,00 €

1803000958
1803000958
1803000958

4
7
10

5
8
11

6
9
12

NIF
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Ens
sol·licitant
Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Vic
Mancomunitat
Intermunicipal de la
Conca d’Òdena
Consell Comarcal del
Baix Llobregat
Consell Comarcal del
Vallès Oriental
Agència de
Desenvolupament del
Berguedà
Consorci per a la
promoció dels municipis
del Moianès

Import de subvenció
atorgat
2018
2019
2020

Cost total
acceptat

Subvenció
total
atorgada

P0826000B

447.489,00 €

335.616,75 €

33.561,68 €

134.246,70 €

167.808,37 €

1803000958

13

14

15

P0827900B
P0829900J

578.058,79 €
566.666,67 €

433.544,09 €
425.000,00 €

43.354,41 €
42.500,00 €

173.417,64 €
170.000,00 €

216.772,04 €
212.500,00 €

1803000958
1803000958

16
19

17
20

18
21

P0800095B

192.725,51 €

144.544,13 €

14.454,41 €

57.817,65 €

72.272,07 €

1803000958

22

23

24

P5800011H

651.717,49 €

488.788,11 €

48.878,81 €

195.515,24 €

244.394,06 €

1803000958

25

26

27

P5800010J

569.730,00 €

427.297,50 €

42.729,75 €

170.919,00 €

213.648,75 €

1803000958

28

29

30

P5826801B

336.183,00 €

208.569,90 €

20.856,99 €

83.427,96 €

104.284,95 €

1803000958

31

32

33

Q5856406C

107.102,43 €

80.326,82 €

8.032,68 €

32.130,73 €

40.163,41 €

1803000958

34

35

36

NIF

Núm.
operació
comptable

Posició
2018 2019 2020

Segon. DESESTIMAR, per manca de disponibilitat de crèdit, la sol·licitud presentada
que ha obtingut inferior valoració, en el marc de la convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, amb l’objecte de promoure l’ocupació a la indústria local, per al
període 2018-2020:
Ens sol·licitant
Consell Comarcal del Maresme

NIF
P5800008D

Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de quatre-cents mil euros
(400.000,00 €) del vigent pressupost de despeses corporatiu amb càrrec a les
aplicacions següents, tot declarant la pluriennalitat de la despesa i condicionant la
despesa consignada al 2019 i 2020 a l’existència de crèdit hàbil i suficient, segons el
detall següent:
Aplicacions
pressupostàries

Imports
2018

2019

2020

G/30101/24100/46200

265.047,36 €

1.060.189,42 €

1.325.236,76 €

G/30101/24100/46300

14.454,41 €

57.817,65 €

72.272,07 €

G/30101/24100/46500

91.608,56 €

366.434,24 €

458.042,81 €

G/30101/24100/46700

28.889,67 €

115.558,69 €

144.448,36 €

Total

400.000,00 €

1.600.000,00 €

2.000.000,00 €

Quart. ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’art. 174.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de els hisendes locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter
pluriennal.
Cinquè. COMUNICAR la concessió de les subvencions atorgades a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució als ens destinataris interessats, en allò que els
pertoca.”
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21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’autorització
de la despesa per gestionar el pagament pendent d’una subvenció concedida, en
règim de concurrència competitiva, a l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà, en el marc de la convocatòria per a promoure l’ocupació a la indústria
local 2016-2017.- 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.

En data 14 de juliol de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a
promoure l’ocupació a la indústria local 2016-2017 (ref. reg. AJG 332/16),
promogut des del Servei de Mercat de Treball, segons la convocatòria i
condicions de regulació aprovades el 10 de març de 2016 (ref. reg. AJG 85/16) i
publicades al BOPB de 24 de març de 2016.

2.

L’Agència de Desenvolupament del Berguedà (en endavant, Agència) va ser
una de les entitats beneficiàries de l’esmentada convocatòria, amb una
subvenció de 110.074,02 € per desenvolupar el projecte Especialitzacions
productives en la indústria tèxtil i electromecànica del Berguedà.

3.

El 18 de gener de 2017, la Diputació de Barcelona va efectuar, d’acord amb
l’apartat 21 del règim regulador, el pagament d’una bestreta del 50% de la
subvenció atorgada a l’Agència, restant pendent un import de 55.037,01 € a
efectuar en un segon pagament prèvia presentació i validació de la justificació de
despeses del projecte.

4.

D’acord amb les condicions de regulació d’aquest programa els terminis
d’execució i presentació de la justificació van finalitzar el 31 d’agost de 2017 i 15
d’octubre de 2017, ampliat al 16 d’octubre de 2017 atès que aquest darrer dia
era inhàbil, respectivament.

5.

El 16 d’octubre de 2017 l’Agència va presentar la justificació de la subvenció, la
qual va ser objecte de requeriment d’esmenes. El 15 de desembre de 2017, va
presentar una justificació de despeses esmenada, en la qual es van observar
noves deficiències que van ser comunicades a l’Agència. El 19 de desembre de
2017 aquesta entitat va presentar la documentació justificativa esmenada a
través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, motiu pel qual va
entrar directament a registre de factures

6.

El 20 de desembre de 2017, una vegada revisada i validada la justificació
esmenada, s’efectua el reconeixement de l’obligació (operació número
1704058036) a partir de la darrera justificació entrada a la safata de factures del
SAP, i al dia següent es valida l’operació des del servei gestor.

7.

El 28 de desembre de 2017 des de la Intervenció de la Diputació de Barcelona
rebutgen l’operació perquè no poden accedir a la documentació justificativa i
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envien un correu electrònic amb la incidència al servei gestor. Un cop rebutjada
aquesta operació la documentació justificativa torna a visualitzar-se a la safata de
factures i resta pendent de tramitar el pagament.
8.

El compromís de la despesa es va aprovar a 2016, per tant, no s’incorpora al
pressupost 2018, així doncs per tal de poder gestionar el pagament s’ha d’habilitar
novament de crèdit a l’aplicació corresponent del pressupost vigent. Des del
servei gestor es presenta la proposta de modificació de crèdit número 7200 on
se sol·licita una modificació de crèdit per traspassar 55.037,01 € de l’aplicació
G/30101/24100/46250 a l’aplicació G/30101/24100/46700, per tal de disposar del
crèdit necessari per tramitar el segon pagament a l’Agència.

9.

En data 13 de març de 2018 s’aprova el decret de la Presidència de la Diputació
de Barcelona (ref. reg. 2232/18) pel qual s’aprova la modificació de crèdit
3/2018 del pressupost d’aquesta Corporació de l’exercici 2018, que recull, entre
d’altres, la transferència de crèdit sol·licitada en la proposta de modificació de
crèdit número 7200.

10. Atès que és voluntat de la Diputació proporcionar cobertura jurídica a la gestió de
les esmentades incidències, des del Servei de Mercat de Treball i segons
l’informe tècnic emès, es proposa autoritzar i disposar la despesa per fer front al
pagament pendent cap a l’Agència.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(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, que adopti el següent
ACORD
Únic. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de cinquanta-cinc mil trenta-set euros
amb un cèntim (55.037,01 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/30101/24100/46700 dins del vigent pressupost, per gestionar el pagament pendent
d’una subvenció concedida en règim de concurrència competitiva, a l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà, dins del Projecte OIL 2016-2017 (ref. reg. AJG
332/16), promogut des del Servei de Mercat de Treball.
Ens

NIF

Subvenció
Atorgada

Import
justificat

Import pendent
pagament

Operació
comptable

Agència de
Desenvolupament
del Berguedà

P5826801B

110.074.02€

153.466,55 €

55.037,01 €

1803001220
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22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la liquidació definitiva 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 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”; així com
la revocació parcial d’alguns dels ajuts atorgats.- 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 la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 25 de
febrer de 2016 (ref. AJG 63/16), va aprovar el recurs econòmic consistent en fons
de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals
i de qualitat” en el marc del Catàleg de Serveis per a l’any 2016 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.
2. D’acord amb el que disposen els punts 2.1 i 2.2 de l’acord tercer de l’esmentat
dictamen (ref. AJG 63/16), el període d’execució de les actuacions comprenia de l’1
de gener al 31 de desembre de 2016, mentre que el període de justificació de
despeses, d’acord amb l’establert el punt 4.1, finalitzava el dia 30 d’abril de 2017.
3. La Vicepresidència 2a i Presidència delegada de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, mitjançant decret de data 21 de desembre de 2016 (ref. reg.
13703/16), va aprovar la pròrroga del termini d’execució de les esmentades
actuacions fins al 30 d’abril de 2017 i la pròrroga del termini de justificació fins al 30
de juny de 2017, per als ens que ho van sol·licitar i complien els requisits, entre els
quals es trobaven el Consorci per a la Promoció de Municipis del Moianès, el
Consell Comarcal del Bages i el Consell Comarcal de l’Anoia.
4. El punt 4.11 de l’acord tercer del dictamen (ref. AJG 63/16) disposa que “(...) Per a
un cost total justificat inferior, s’ha 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”.
5. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, mitjançant decret de 15 de
novembre de 2017 de la Vicepresidència 2a i Presidència delegada de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local (ref. reg. 11536/17), es va aprovar la liquidació
provisional de quatre ajuts econòmics corresponents als fons de prestació “Millora
de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, en el
marc de la convocatòria de l’any 2016 de l’àmbit de suport als serveis i a les
activitats del Catàleg de Serveis per a l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, d’acord amb el que es detalla en el quadre següent:
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Ens afectats

NIF

Codi XGL

Aplicació pressupostària

Consell Comarcal del
P5800009B 16/Y/215906
Bages

G/30103/43300/46550

Consell Comarcal de
l’Alt Penedès

P5800013D 16/Y/215908

G/30103/43300/46550

Consell Comarcal de
l’Anoia

P5800006H 16/Y/215907

G/30103/43300/46550

Consorci per a la
Promoció de Municipis Q5856406C 16/Y/215900
del Moianès

G/30103/43300/46750

Import
concedit

Reducció

600,00 €
24.541,37 € Per despesa no
elegible
2.908,85 €
43.425,87 € Per despesa no
elegible
2.069,91 €
32.911,56 € Per despesa no
elegible
9.127,80 €
33.953,97 €
Per menor
import justificat

6.

L’esmentat decret de liquidació provisional va aprovar, així mateix, habilitar un
període d’audiència de quinze dies hàbils, per tal que els ens destinataris afectats
presentessin les al·legacions que consideressin oportunes, amb l’advertiment que,
de no fer-ho, es procediria a la revocació dels imports no justificats.

7.

El Consell Comarcal del Bages va rebre la notificació corresponent per correu
certificat amb acusament de rebuda amb data 5 de desembre de 2017. Per tant, el
període d’audiència va finalitzar el dia 2 de gener de 2018.

8.

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va rebre la notificació corresponent per
correu certificat amb acusament de rebuda amb data 7 de desembre de 2017. Per
tant, el període d’audiència va finalitzar el dia 3 de gener de 2018.

9.

El Consell Comarcal de l’Anoia va rebre la notificació corresponent per correu
certificat amb acusament de rebuda amb data 19 de desembre de 2017. Per tant,
el període d’audiència va finalitzar el dia 12 de gener de 2018.

10. El Consorci per a la Promoció de Municipis del Moianès va rebre la notificació
corresponent per correu certificat amb acusament de rebuda amb data 18 de
gener de 2018. Per tant, el període d’audiència va finalitzar el dia 8 de febrer de
2018.
11. Tal i com consta a la diligència de data 20 de febrer de 2018 de la Secretaria
General de l’Àrea de Presidència que consta a l’expedient, han transcorregut els
respectius períodes d’audiència sense que cap dels quatre ens locals hagi
presentat al·legacions. Es constata així que els ajuts no han estat justificats en la
seva totalitat, per la qual cosa és procedent procedir a la seva revocació parcial en
la part no justificada.
Fonaments de dret
Vistos els apartats 7.2.d) i 7.3.a) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i
modificada per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017,
rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de
setembre de 2017).

168

Àrea de Presidència
Secretaria General

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en fons de
prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de
qualitat”, en el marc de la convocatòria de l’any 2016 de l’àmbit de suport als serveis i
a les activitats del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”.
Segon.- REVOCAR parcialment els ajuts econòmics dels fons de prestació “Millora de
la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc
del Catàleg de Serveis per a l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015,
atorgats mitjançant dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
reunida en sessió de data 25 de febrer de 2016 (ref. AJG 63/16), d’acord amb el que
es detalla en el quadre següent:
Ens afectats
Consell
Comarcal del
Bages
Consell
Comarcal de
l’Alt Penedès
Consell
Comarcal de
l’Anoia
Consorci per a
la Promoció de
Municipis del
Moianès

NIF

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Import
concedit

Import que es
revoca

P5800009B

16/Y/215906

G/30103/43300/46550

24.541,37 €

600,00 €

P5800013D

16/Y/215908

G/30103/43300/46550

43.425,87 €

2.908,85 €

P5800006H

16/Y/215907

G/30103/43300/46550

32.911,56 €

2.069,91 €

Q5856406C

16/Y/215900

G/30103/43300/46750

33.953,97 €

9.127,80 €

Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als ens destinataris afectats.”
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació
de la liquidació i tancament del recurs econòmic consistent en el fons de
prestació “Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local”, en el marc del
Catàleg de serveis 2016, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- 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 la Diputació de Barcelona, en reunió de 25 de febrer de
2016, va aprovar el dictamen de concessió del recurs econòmic consistent en el
fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local” (ref. registre
AJG 62/16), en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Govern Local
2016-2019” (ref. registre AJG 664/15).
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2. Aquests fons es van concedir als ens locals membres de la Xarxa d’Observatoris
del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) amb la finalitat d’enfortir les
activitats i serveis prestats pels Observatoris. Els fons es van calcular en base a
l’aplicació proporcional de criteris objectius (Manteniment d’una estructura mínima
de suport/ Àmbit territorial/ Productes i serveis /Assistència i participació a la
XODEL). En total es van concedir fons a 17 Observatoris per un import global de
400.000,00€.
3. El període d’execució de les actuacions subvencionades es va fixar entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2016 i el de justificació fins al 30 d’abril de 2017,
d’acord amb els apartats 2.1 i 4.1 de l’acord tercer de l’esmentat acord de
concessió.
4. Durant el període d’execució dues entitats beneficiàries van presentar a la Diputació
de Barcelona sol·licituds d’ampliació dels terminis d’execució i justificació, que van
ser aprovades per decrets del president delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local (ref. Registre 13561/16 i ref. Registre 13568/16).
5. Atès que han transcorregut els terminis màxims d’execució i justificació, que tots els
ens beneficiaris han presentat la documentació justificativa, i que una vegada
revisada, l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic ha
tramitat el pagament dels ajuts, es proposa el tancament del fons de prestació
“Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local“, en el marc del Catàleg de
serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, tenint en compte que
s’ha pagat la totalitat dels ajuts llevat de l’ajut atorgat al Consell Comarcal del
Maresme, en el que s’ha produït una reducció de l’import en 2,43€.
6. Atès que per decret del vicepresident 2n i president delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de data 27 de novembre de 2017 (ref. Registre
11884/17) es va aprovar la liquidació provisional del fons de prestació “Observatoris
del Desenvolupament Econòmic Local” i es va habilitar un període d’audiència
d’aquesta liquidació provisional de quinze dies hàbils al Consell Comarcal del
Maresme per presentar al·legacions, amb l’advertiment de que transcorregut el
termini sense haver-se presentat cap al·legació, es procediria a la revocació parcial
de l’ajut atorgat.
7. Atès que un cop transcorregut aquest període d’audiència sense que el Consell
Comarcal del Maresme hagi presentat al·legacions, procedeix la revocació parcial i
definitiva de l’ajut atorgat per un import de 2,43€.
8. Atès que no procedeix fer cap operació comptable donat que aquest import no s’ha
incorporat al pressupost de l’exercici 2018.
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
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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 liquidació i tancament del recurs econòmic concedit per la Junta
de Govern d’aquesta Diputació en reunió de 25 de febrer de 2016 consistent en el fons
de prestació “Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local” (ref. registre AJG
62/16), en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” (ref. registre AJG 664/15).
Segon.- REVOCAR parcial i definitivament l’ajut atorgat al Consell Comarcal del
Maresme d’acord amb el que es detalla en el quadre següent:
Ens beneficiari

NIF

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Import
concedit

Reducció

Consell Comarcal
P5800008D 16/Y/215916 G/30102/43900/46550 25.217,00 € -2,43 €
del Maresme

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.”
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc a formalitzar amb l’Institut Català de les Empreses Culturals, la
Diputació de Girona, els ajuntaments de Manresa, Mataró, Terrassa i l’Hospitalet
de Llobregat i l’Associació Xarxa de Cases de la Música per a desenvolupar el
projecte Cases de la Música.- 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
La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que promou el progrés i el
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial mitjançant accions de suport als
municipis de la província, tot col·laborant en diferents camps, essent un d’ells el de la
cultura.
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La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Cultura, dóna suport
a les polítiques locals de cultura orientades al foment i la difusió, entre d’altres, de la
cultura tradicional i cultura musical.
L’Associació Xarxa de Cases de la Música té com a objectiu coordinar les activitats
que per la seva naturalesa són susceptibles de repetir-se a les diferents Cases de la
Música existents en diferents ciutats de Catalunya, amb el propòsit de repetir
experiències d’èxit, optimitzar recursos, abaratir costos i, alhora, fomentar l’intercanvi
d’informació, d’experiències i coneixement entre les diferents Cases que conformen la
xarxa. Les cases de la música que conformen aquesta xarxa pertanyen a les ciutats de
Mataró, Manresa, Terrassa i Hospitalet de Llobregat.
El projecte “Cases de la Música” té per objectius la normalització i potenciació de la
música popular i moderna feta a Catalunya; dotar d’eines de creació, experimentació i
exhibició als creadors i artistes; fomentar la creació de nous públics, apropar la cultura
als joves; enfortir el teixit de la industria musical a Catalunya; afavorir la diversitat
enfront l’homogeneïtzació i fomentar la participació ciutadana.
L’Institut Català de les Empreses Culturals, la Diputació de Barcelona, la Diputació de
Girona, els ajuntaments de Manresa, Mataró, Hospitalet de Llobregat i Terrassa tenen
entre les seves funcions promoure i donar suport a les iniciatives que, sorgides de la
societat civil, tinguin com a objectiu el foment i la pràctica musical mitjançant activitats
de creació, de formació, d’exhibició i, en general activitats de dinamització musical
adreçades al públic en general.
Les administracions esmentades consideren una prioritat fomentar totes aquelles
iniciatives culturals encaminades al desenvolupament de públics per a la cultura i per a
la música i valoren com de màxima rellevància aquelles accions que ajudin a establir
un equilibri territorial i una igualtat d’oportunitats per a tothom a través del foment de
projectes culturals que tenen gran impacte en el territori i que treballen en xarxa.
Les administracions esmentades tenen la voluntat d’establir un marc general de
col·laboració per a dur a terme actuacions de suport a aquells projectes culturals de
l’àmbit de la música que incloguin activitats de formació, creació, exhibició i promoció
de la música, que tinguin entre els seus objectius el desenvolupament de públics per a
la música, la pràctica musical amateur o professional i la creació d’oportunitats per als
grups i creadors emergents.
Es tracta d’un projecte singular destinat a garantir una oferta plural, variada i de
qualitat en el món de la música, alhora que fomenta la creació de nous públics, la
formació i la dinamització de la música popular, així com la promoció d’iniciatives
destinades als joves que contribueixin a generar aficions i a promoure programes i
activitats que afavoreixin la integració social i el desenvolupament comunitari a través
de la música.
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis de Cultura, ha tramitat
en el darrer trimestre de 2017 expedients de concessió de subvenció per al projecte
Cases de la Música de Manresa, Mataró, Terrassa i Hospitalet de Llobregat de
manera individual. Cada casa de la Música té unes especificitats que són inherents al

172

Àrea de Presidència
Secretaria General

territori en el qual es troben, però hi ha activitats i problemàtiques que tenen molts
punts en comú, de manera que amb la signatura d’aquest conveni amb l’Associació
que les aglutina permetrà un intercanvi d'activitats, d'experiències i projectes que
redundaran en fer créixer l'escena musical de país i contrarestar el desequilibri
territorial respecte a Barcelona, arribant a tot el territori local.
El projecte va ser creat a Catalunya el 2005 i ha estat motiu de reconeixement a nivell
europeu com a projecte innovador dins el sector musical.
Fonaments de dret
Atès que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part
del nucli competencial de les diputacions, en virtut del que disposen els articles 31 i 36
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local i l’article 91 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que la Llei de Bases de règim local estableix que la cooperació econòmica,
tècnica i administrativa entre l’Administració Local i les Administracions de l’Estat i de
les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú,
es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en
les lleis.
Vist que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques
actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat
institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol
instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels
objectius d’interès comú.
Atès que l’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic disposa que no tindran la consideració de convenis, els Protocols Generals
d’Actuació o instruments similars que comportin simples declaracions d’intencions de
contingut general o que expressin la voluntat de les Administracions i parts
subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre que no suposin la
formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat
3.4.i.1) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada la BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR el conveni marc amb l’Institut Català de les Empreses Culturals, la
Diputació de Girona, els ajuntaments de Manresa, Mataró, Terrassa i Hospitalet de
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Llobregat i l’Associació Xarxa de Cases de la Música per desenvolupar el projecte
Cases de la Música, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“CONVENI MARC ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS, LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, ELS AJUNTAMENTS DE
MATARÓ, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, MANRESA I TERRASSA, I L’ASSOCIACIÓ
XARXA DE CASES DE LA MÚSICA, PER AL PROJECTE CASES DE LA MÚSICA.
Barcelona,
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una banda, el Sr. Xavier Díaz i Vilanova, director de l’Institut Català d’Empreses Culturals,
amb seu al Passatge de la Banca, 1-3, 08002 de Barcelona.
De l’altra, el Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat de Cultura de la Diputació de
Barcelona, amb seu a la Rambla Catalunya, 126, 08008 de Barcelona.
De l’altra, Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, amb seu a la Pujada de
Sant Martí, 4-5, 17004 de Girona.
De l’altra, el Sr. Valentí Junyent Torras, Excm. alcalde de l’Ajuntament de Manresa, amb seu
a la Plaça Major, 1, 08241 de Manresa.
De l’altra , el Sr. David Bote Paz, Excm. alcalde de l’Ajuntament de Mataró, amb seu al
carrer de la Riera, 48, 08301 de Mataró.
De l’altra, la Sra. Núria Marín Martínez, Excma. alcaldessa l’Hospitalet de Llobregat, amb seu a
la Plaça de l’Ajuntament, 11, 08901 de L’Hospitalet de Llobregat.
De l’altra, el Sr. Amadeu Aguado Moreno, tinent d’alcalde de l’Àrea de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat de Terrassa, amb seu a la Plaça Didó, 5, 08221 de Terrassa.
I, de l’altra, el senyor Jordi Planagumà Vilamitjana, representant legal de l’Associació Xarxa
de Cases de la Música, amb seu al C/ Serra i Moret, 4, 08302 de Mataró.
ACTUEN:
El Sr. Xavier Díaz i Vilanova, en nom i representació de l’INSTITUT CATALÀ DE LES
EMPRESES CULTURALS, d’ara endavant, l’ICEC, en virtut del seu nomenament per
Resolució CLT/669/2016, de 10 de març; en virtut de l’acord de delegació del Consell
d’Administració de l’ICEC en el director de l’Institut, atorgat per Resolució CMC/189/2009,
de 29 de gener (DOGC núm. 5316, d’11.02.09).
El Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, en representació de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
facultat d’acord amb la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret
de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i assistit pel secretari delegat,
Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència
de la corporació 7731/16, de data 28 de juliol de 2016.
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la DIPUTACIÓ DE GIRONA, en nom i representació
de la Diputació de Girona, en virtut de les competències que li confereix l’art. 34 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 del
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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.
El Sr. Valentí Junyent Torras, Excm. alcalde de l’AJUNTAMENT DE MANRESA, en nom i
representació d’aquest.
El Sr. David Bote Paz, Excm. alcalde de l’AJUNTAMENT DE MATARÓ, en nom i
representació d’aquest.
La Sra. Núria Marín Martínez, Excma alcaldessa de l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, en nom i representació d’aquest.
El Sr. Amadeu Aguado Moreno, tinent d’alcalde de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció
de la Ciutat de l’AJUNTAMENT DE TERRASSA, en nom i representació d’aquest, d’acord
amb les competències que li han estat delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 9207, de
31/10/17.
El Sr. Jordi Planagumà, secretari de l’ASSOCIACIÓ XARXA DE CASES DE LA MÚSICA, en
nom i representació d’aquesta.
Les persones representants de cadascuna de les parts manifesten que els poders o
facultats en virtut dels quals intervenen no els han estat revocats i es troben plenament
vigents, i es reconeixen de manera recíproca la capacitat legal per a obligar-se en els
termes del present acord, per la qual cosa,
EXPOSEN:
I.

Que les administracions signants del present acord tenen entre les seves funcions les de
promoure i donar suport a les iniciatives que, sorgides de la societat civil, tinguin com a
objectiu el foment i la pràctica musical mitjançant activitats de creació, de formació,
d’exhibició i, en general, activitats de dinamització musical adreçades al públic en
general.
Les administracions esmentades consideren una prioritat fomentar totes aquelles
iniciatives culturals encaminades al desenvolupament de públics per a la cultura i per a
la música, en especial, per tal d’aconseguir una societat més vertebrada entorn de la
cultura i una major cohesió social.

II.

Que les dites administracions valoren com de màxima rellevància aquelles accions que
ajuden a establir un equilibri territorial i una igualtat d’oportunitats per a tothom a través
del foment de projectes culturals que tenen gran impacte en el territori i que treballen en
xarxa.

III.

Que l’Associació Xarxa de Cases de la Música té com a objectiu coordinar les activitats
que per la seva naturalesa són susceptibles de repetir-se a les diferents Cases de la
Música existents en diferents ciutats de Catalunya, amb el propòsit de repetir
experiències d’èxit, optimitzar els recursos, abaratir costos i, alhora, fomentar
l’intercanvi d’informació, d’experiències i coneixement entre les diferents Cases que
conformen la xarxa.

IV. Que les administracions signants del present document i l’Associació Xarxa de Cases
de la Música tenen interès a establir una col·laboració per endegar accions de suport
als projectes culturals de l’àmbit de la música, i especialment aquells encaminats a
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impulsar els grups de música emergents i a donar-los l’oportunitat d’entrar en circuïts
professionals per consolidar les carreres artístiques dels creadors catalans
V.

Que, d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, i l’article 110.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió de data {...} ha aprovat la minuta d’aquest conveni.

VI. Que, d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, i l’article 110.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, en sessió de data {...}, ha aprovat la minuta d’aquest conveni.
VII. Que, d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, i l’article 110.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa,
en sessió de data {...}, ha aprovat la minuta d’aquest conveni.
VIII. Que, d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, i l’article 110.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, en sessió de data {...}, ha aprovat la minuta d’aquest conveni.
IX. Que, d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, i l’article 110.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa,
en sessió de data {...}, ha aprovat la minuta d’aquest conveni.
X. Que, d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, i l’article 110.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’Ajuntament de Mataró, en
sessió de data {...}, ha aprovat la minuta d’aquest conveni.
Per tot això,
ACORDEN
PRIMER.- OBJECTE
L’objecte d’aquest acord és establir un marc general de col·laboració entre les parts per a
dur a terme, conjuntament i en la mesura de les seves disponibilitats pressupostàries,
actuacions de suport a aquells projectes culturals de l’àmbit de la música que incloguin
activitats de formació, creació, exhibició i promoció de la música, que tinguin entre els seus
objectius el desenvolupament de públics per a la música, la pràctica musical amateur o
professionalitzadora i la creació d’oportunitats per als grups i creadors emergents.
SEGON.- COMPROMÍS DE LES PARTS
Les parts signants del present acord es comprometen a coordinar-se adequadament per
instrumentar les accions de suport als projectes que considerin d’interès comú, per mitjà de
convenis específics de col·laboració, en els quals es detallaran les activitats o projectes a
realitzar, el seu finançament, les aportacions i compromisos de les parts, les dates o
terminis en què hagin de realitzar-se i la resta de termes i condicions particulars que els
siguin aplicables.
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TERCER.- COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT
Les parts constituiran una comissió mixta de vigilància i seguiment, integrada per, almenys,
un representat de cadascuna de les parts, per a la posada en comú de projectes a valorar,
així com per a la coordinació d’aquells que hagin estat acordats en virtut del que estableix la
clàusula anterior. Correspondrà a aquesta comissió, si s’escau, la supervisió i seguiment
dels acords que s’adoptin, així com la resolució dels problemes eventuals d’interpretació i
execució que se’n derivin. La Comissió es reunirà un mínim de dos cops l’any, i tants cops
com les parts que en formin part ho sol·licitin. Un cop constituïda, la Comissió aprovarà les
seves normes internes de funcionament.
QUART.- VIGÈNCIA
El present acord s’estableix per a un termini ordinari de 4 anys des de la data que consta a
l’encapçalament i podrà prorrogar-se de manera expressa de les parts, mitjançant la
signatura de la corresponent addenda, per successius períodes anuals, fins a completar un
màxim de 4 pròrrogues.
CINQUÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ I DENÚNCIA DEL CONVENI:
Qualsevol de les parts podrà denunciar per causa justificada el present conveni, per escrit.
Són causes d’extinció del present conveni les següents:
-

-

L’expiració del termini de vigència establert sense que se n’hagi acordat la pròrroga o
quan no sigui possible prorrogar-lo per haver exhaurit el límit de pròrrogues possibles.
L’acord mutu entre les parts.
L’incompliment de les seves clàusules per qualsevol de les parts, previ requeriment a la
part incomplidora, amb la mediació, si s’escau, de la comissió de seguiment, perquè en
cas que sigui esmenable, en el termini màxim d’una setmana l’esmeni.
Qualsevol altra determinada en la legislació vigent.

SISÈ.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
El present conveni no es podrà considerar com a constitució de societat o associació entre
les parts, que assumiran només les obligacions que en dimanen. La responsabilitat de
cadascuna de les parts es limitarà a les obligacions que s’hi estipulen.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat ni subsidiarietat i cadascuna d’elles
respon individualment per la seva actuació. La responsabilitat que es pugui generar enfront
a terceres persones a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d’aquest
conveni correspon a l’ens executor material de les actuacions.
SETÈ.- JURISDICCIÓ I FUR COMPETENTS
En cas de controvèrsies relatives a la interpretació, modificació, execució, resolució i efectes
d'aquest conveni, que no puguin ser resoltes en el sí de la comissió mixta de seguiment, les
parts se sotmeten a la jurisdicció contenciós-administrativa i als jutjats i tribunals de la ciutat
de Barcelona.
I, en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present conveni per nonuplicat
exemplar, en el lloc i data que s’assenyalen ”
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Segon. FACULTAR el diputat delegat de Cultura per a la signatura d’aquest conveni i
per a quantes actuacions se’n derivin.
Tercer. COMUNICAR els precedents acords a les parts interessades per al seu
coneixement i efectes.
Quart. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense
efecte l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 26
d’octubre de 2017, pel qual es va aprovar un conveni marc a formalitzar amb la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic i l’Associació Festival
Internacional de Música Cantonigròs per a fomentar la celebració anual del
Festival Internacional de Música Cantonigròs, amb motiu de la retirada definitiva
del projecte cultural de festival per part de l’Associació Festival Internacional de
Música Cantonigròs.- 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
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 d’octubre de
2017 es va aprovar la formalització d’un conveni marc amb la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Vic i l’Associació Festival Internacional de Música de
Cantonigròs per fomentar la celebració anual del Festival Internacional de Música de
Cantonigròs i contribuir a la seva projecció pública.
Aquest conveni, a data d’avui i per circumstàncies diverses, no s’ha arribat a signar.
Recentment, l’Associació Festival Internacional de Música de Cantonigròs, comunica
al diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona que després de 35 anys de
celebració ininterrompuda del Festival Internacional de Música de Cantonigròs, i per
motius diversos, l’Associació es veu obligada a cancel·lar la seva celebració.
Fonaments de dret
D’acord amb la normativa vigent i del que s’estableix al pacte vuitè d’aquest conveni, la
desaparició de l’activitat que justifica el seu objecte serà causa d’extinció del conveni.
Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni
correspon al mateix òrgan que va aprovar-lo.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat
3.4.i.1) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada la BOPB
de 22 d’abril de 2016).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. DEIXAR sense efecte l’acord de Junta de Govern Local de la Diputació de
Barcelona de data 26 d’octubre de 2017 i núm. 536/17, pel qual es va aprovar un
conveni marc a formalitzar amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic i
l’Associació Festival Internacional de Música de Cantonigròs per fomentar la
celebració anual del Festival Internacional de Música de Cantonigròs, amb motiu de la
retirada definitiva del projecte cultural de festival per part de l’Associació Festival
Internacional de Música de Cantonigròs.
Segon. COMUNICAR els precedents acords a les parts interessades per al seu
coneixement i efectes.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Ibáñez (C’s),
qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Donat que el Festival de Cantonigròs va
començar la seva activitat el 1983, que té la Creu de Sant Jordi, el Premi d’Honor de la
Fundació Jaume I, el Premi Nacional de Cultura i que, dintre del seu recolzament, té
les principals entitats, tant públiques com privades, de Catalunya, inclòs el Ministeri
d’Educació i Cultura, ja que es diu que, per circumstàncies diverses, s’anul·la el
festival, voldríem saber si d’aquestes circumstàncies diverses es té alguna informació,
perquè un festival d’aquesta importància crec que valdria la pena mantenir-lo. Gràcies.
La senyora Conesa diu: Gràcies, senyor Ibáñez. El senyor Puigcorbé li podrà explicar.
Intervé el diputat delegat de Cultura, senyor Puigcorbé (ERC-AM), i diu: Sí. És una
llàstima, però els organitzadors han decidit plegar, després de tants anys, perquè feien
un enorme esforç. Han buscat, diguéssim, el recolzament de les institucions i l’han
tingut, però el senyor Busquets, en la reunió que vam tenir, va decidir... , en la
Generalitat també la vam tenir amb el senyor Lluís Puig, doncs va decidir plegar. Si
l’organitzador decideix plegar, no podem fer res més. De tota manera, ell està en un
altre projecte, que es diu El jardí dels tarongers, de Barcelona, i esperem que també
tingui un lligam amb les Cases de la Música, que acabem d’aprovar al decret-marc. És
a dir, que ens sap molt greu, però no podem fer res més.
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb
l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de
cambra o cobles simfòniques de caire professional i estable que tinguin la seva
seu social a la província de Barcelona (excloent Barcelona ciutat) per a l’exercici
2018.- 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
La Diputació de Barcelona té entre els seus objectius, el suport a la difusió musical als
municipis i el suport als creadors a l’àmbit local. Dins d’aquest àmbit d’actuació, es
considera necessari oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves
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polítiques culturals, mitjançant la creació i atenció a circuits de difusió de la música als
municipis i a les estratègies de creació i formació de nous públics.
El projecte artístic d’una orquestra ofereix un cicle permanent que permet la projecció
de la música clàssica a nivell municipal i supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i
social dels municipis, la difusió i formació musical a tot tipus de públic i la recerca de
nous repertoris i noves formes d’expressió musical.
Donar suport al desenvolupament del projecte artístic d’una formació orquestral
estable i professional i d’una temporada anual formada per a produccions pròpies de
qualitat, millora la gestió del projecte artístic de l’Orquestra i ajuda a la seva projecció
fora de l’àmbit local i al desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic
cap als concerts.
FONAMENTS DE DRET
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.
Atès que 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 de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports es volen fomentar els projectes i
les activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques
professionals i estables que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona
(excloent Barcelona ciutat).
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent
cinquanta mil euros (150.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació G/40103/33410/48904
del pressupost de l’exercici 2018, tot i que depenen dels ens beneficiaris pot veure’s
afectada l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47901.
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),
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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.
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) que atribueix a la Junta de Govern la
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 201820185120009823), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes i activitats de les
orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i
estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona (excloent Barcelona
ciutat) 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 DESTINADES A
FINANÇAR PROJECTES I ACTIVITATS DE LES ORQUESTRES SIMFÒNIQUES, DE
CAMBRA O COBLES SIMFÒNIQUES PROFESSIONALS I ESTABLES QUE TINGUIN LA
SEVA SEU SOCIAL A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA (EXCLOENT BARCELONA
CIUTAT).
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009823
1.

Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores

Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article
23.2.a) LGS.
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2.

Objecte i finalitat de les subvencions

1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència dels Serveis de Cultura destinades a
finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques
de caire professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona
(excloent Barcelona ciutat) incloses en la tipologia següent:
a) Orquestres simfòniques professionals
b) Orquestres de cambra professionals
c) Cobles simfòniques professionals en format concert
Són objecte de suport de la present convocatòria:
 Els concerts i cicles estables incloent les produccions pròpies, amb garanties de
qualitat i compromís.
 Les estratègies de comunicació i de creació i formació de públics que portin a terme
les formacions orquestrals.
 Els programes educatius, socials i de treball comunitari que portin a terme les
formacions orquestrals.
Queden exclosos de suport els projectes:
 que tinguin bàsicament un caràcter docent (conferències, xerrades, classes
magistrals i altres activitats purament acadèmiques).
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:
 Apropar la música clàssica i simfònica als ciutadans amb la programació d’activitats
específiques.
 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant
una tasca continuada de fidelització del públic existent.
 Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a
través de programes educatius, socials i d’apropament de la música clàssica i
simfònica.
 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb la música clàssica i simfònica.
 Millorar la difusió de les activitats de l’orquestra o formació musical a través de l’ús
d’un web específic i de les xarxes socials per tal de connectar més directament amb
els ciutadans.
3.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar les activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de
caire professional i estable desenvolupades entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de
2018.
4.

Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
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1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament i que
gestionen orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i
estable, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i
reuneixin els requisits que tot seguit es detallen:
 Tenir la seu social o ser orquestra resident en algun municipi de la província de
Barcelona (excloent Barcelona ciutat).
 Fer un mínim de 8 concerts oberts al públic entre l’1 de setembre de 2017 fins el 31
d’agost 2018, dels quals en un 50% hi ha d’intervenir tota la formació orquestral, i a la
resta hi ha d’intervenir un nombre mínim de 6 intèrprets per actuació.
 Haver dut a terme l’activitat musical, com a mínim, durant les tres temporades
anteriors a la de l’any de concessió de la subvenció.
 Que l’activitat objecte de la subvenció es faci majoritàriament a Catalunya.
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 la base següent.
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a
l’article 45 OGS.
5.

Documentació a aportar

Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els
criteris de valoració descrits a les bases 4 i 9 respectivament.
1. Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar al web i que haurà d’incorporar
la següent informació:
a) Identificació del beneficiari, aportant:
 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o
aquella en la que consti el darrer objecte social.
 En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat.
 En cas d’empreses, inscripció mercantil.
 Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
b) Identificació del representant legal, aportant:
 Fotocòpia del DNI.
 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat
que acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant.
c) Domicili del beneficiari i correu electrònic a efectes de notificació.
d) Import de la subvenció que es sol·licita.
e) Data i lloc de la sol·licitud.
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f) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la Diputació de
Barcelona perquè aquesta pugui consultar directament a la Seguretat Social si el
possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions.
2. Memòria del projecte/activitat a realitzar, durant la temporada 2017/18, pel que es
demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 1) i que haurà
d’incorporar la següent informació: la trajectòria professional del responsable artístic o
director titular, la participació de solistes i directors convidats, la trajectòria professional
dels caps de corda, la col·laboració amb altres formacions musicals, la descripció del
repertori, la descripció del programa pedagògic, descripció de les accions de
comunicació i una relació dels concerts realitzats i previstos entre l’1 de setembre de
2017 fins el 31 d’agost del 2018.
3. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model
normalitzat (Annex 2).
4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de
beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat (Annex 3).
5. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament
de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3).
6. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat (Annex 3).
7. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb
el model normalitzat (Annex 4).
8. En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000€, declaració de la
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’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 (Annex 5).
9. Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar, d’entre d’altres:
 Programes de mà o cartell dels concerts ja realitzats en el moment de sol·licitar la
subvenció.
 Pla de comunicació de la formació musical, si en disposa.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un únic document
que anirà degudament signat electrònicament pel representant legal.
6.

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

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 25 dies
naturals.
La convocatòria serà única.
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Les bases es podran consultar a la pàgina web de la Diputació:
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
Les sol·licituds, juntament 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
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexos podran presentar-se mitjançant la
complementació del model normalitzat, que serà signat en únic document 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/web/cultura/subvencions
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats.
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 naturals a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
8.

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció

9.

Una comissió avaluarà els projectes presentats. La comissió de valoració estarà formada
per:
 Un/a representant de l’Acadèmia Catalana de la Música, coneixedor/a dels gèneres
musicals objecte d’aquestes bases.
 Dos representants de la Gerència de Serveis de Cultura.
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
a) La qualitat artística de la formació (fins a 50 punts) es valorarà:





la trajectòria professional del director artístic o director musical titular, fins a 20 punts
la trajectòria professional dels caps de corda, fins a 10 punts
la col·laboració amb altres formacions musicals, fins a 10 punts
la participació de solistes i directors convidats, fins a 10 punts

b) L’interès del repertori (fins a 40 punts) es valorarà:
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 l’interès artístic i coherència del repertori, fins a 20 punts
 la innovació i l’originalitat del repertori, fins a 10 punts
 la incorporació de propostes adreçades a la captació de públics, fins a 10 punts
c) Potenciar la comunicació i les relacions amb la comunitat (fins a 40 punts) es valorarà:
 l’existència i grau d’interès d’un programa pedagògic i social, fins a 20 punts
 l’existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 20 punts
d) Activitat territorial (fins a 40 punts) es valorarà:
 els concerts realitzats en el municipi de l’espai de residència, fins a 20 punts. Es
donarà la màxima puntuació a les formacions que han realitzat 15 o més concerts en
el municipi de residència i es disminuirà progressivament:
15 concerts o més
Entre 13 i 14 concerts
Entre 11 i 12 concerts
Entre 9 i 10 concerts
Entre 7 i 8 concerts
Entre 5 i 6 concerts
Entre 3 i 4 concerts
2 concerts
1 concert

20 punts
18 punts
15 punts
12 punts
10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts

 les contractacions professionals en programacions estables, cicles i festivals
professionals que es facin fora del municipi de l’espai de residència, fins a 20 punts.
Es donarà la màxima puntuació a les formacions que han realitzat 25 o més concerts
fora del municipi de l’espai de residència i es disminuirà progressivament:
25 concerts o més
Entre 21 i 24 concerts
Entre 17 i 20 concerts
Entre 13 i 16 concerts
Entre 9 i 12 concerts
Entre 7 i 8 concerts
Entre 5 i 6 concerts
Entre 3 i 4 concerts
2 concerts
1 concert

20 punts
18 punts
15 punts
12 punts
9 punts
7 punts
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts

e) Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 30 punts) es valorarà:
 pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, fins a 10 punts. Es valorarà
positivament la plantilla de músics que formen part de l’orquestra o cobla.
 ingressos provinents de caixets o taquillatges, fins a 10 punts. Es donarà la màxima
puntuació als projectes que obtenen un 50% dels ingressos per caixets o taquilla i es
disminuirà progressivament, establint un mínim d’un 30% dels ingressos per aquest
concepte:
50% o més del pressupost
Entre el 45% i el 49% del pressupost
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Entre el 40% i el 44% del pressupost
Entre el 35% i el 39% del pressupost
Entre el 30% i 34% del pressupost

6 punts
4 punts
2 punts

 patrocini i mecenatge o altres fonts de d’autofinançament, fins a 10 punts. Es donarà
la màxima puntuació als projectes que obtenen un 15% dels ingressos per patrocini i
mecenatge i es disminuirà progressivament:
15 % o més del pressupost
Entre el 11% i el 14% del pressupost
Entre el 8% i 10% del pressupost
Entre 4% i 7% del pressupost
Entre l’1% i el 3% del pressupost

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts

Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les
categories següents:
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin com a mínim una puntuació
igual o superior a 80 punts.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds
desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 80 punts.
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
10. 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 cent cinquanta mil euros
(150.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48904, tot i
que depenen dels ens beneficiaris pot veure’s afectada l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/47901.
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 es determinarà de
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionats, i fins a esgotar la consignació
pressupostària anteriorment fixada.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en la base 9,
serà aplicable el barem de la taula següent, donant un major valor per punt a aquells
projectes que obtinguin les puntuacions més elevades. Atenent a la disponibilitat
pressupostària es podrà disminuir, proporcionalment, l’import per punt segons tram de
puntuació, amb la finalitat d’ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
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Total punts
175-200 punts
150-174 punts
125-149 punts
110-124 punts
95-109 punts
80-94 punts

Import per punt
280 €
190 €
175 €
160 €
150 €
140 €

Import màxim per tram
50.000 €
32.000 €
25.000 €
18.000 €
15.000 €
12.000 €

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 la Gerència dels Serveis de Cultura de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports.
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:
 Pel President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, com a president de
l’òrgan responsable, o persona en qui delegui.
 Pel Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui delegui.
 Per un membre de l’Àrea de Presidència.
 Per la Gerent de Serveis de Cultura.
 Per la Cap de l’Oficina de Difusió Artística.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades 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 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 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.
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.
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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
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en transcurs d’un mes a partir de la recepció de
l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
6. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la
Diputació de Barcelona.
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 OGS.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
16. Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
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a) Despeses del personal artístic i dels serveis artístics contractats, imputable a l’activitat
objecte de la sol·licitud (músics, solistes, director artístic, etc.): es computaran les
retribucions brutes del personal laboral contractat pel sol·licitant i les despeses de
Seguretat Social. També se subvencionaran les despeses per caixets dels serveis
artístics contractats.
b) Despeses de l’equip directiu, de gestió, administratiu o comercial imputable a l’activitat
objecte de la sol·licitud: es computaran les retribucions brutes del personal laboral
contractat pel sol·licitant i les despeses de Seguretat Social.
c) També se subvencionaran les despeses per serveis de direcció, gestió, administració o
comercials que siguin facturats al sol·licitant per part de personal autònom o societats.
d) Despeses de producció de l’activitat objecte de la sol·licitud: es computaran les despeses
de lloguer de partitures, faristols i altres elements imprescindibles per a la realització dels
concerts; lloguer d’espais d’actuació; arrendament de material tècnic; contractació
puntual de personal tècnic de so i d’il·luminació; lloguer i transport d’instruments; lloguer
d’espais d’assaig o magatzem, i tarifes generals a favor de les entitats de gestió
col·lectiva de drets de propietat intel·lectual.
e) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i
fidelització de públics de l’activitat objecte de la sol·licitud: es computaran les despeses
de publicitat i promoció de l’activitat (programes, cartells, publicacions) i les despeses en
pàgines web i noves tecnologies.
f) També s’accepten les despeses derivades de la producció d’enregistraments fonogràfics
i videogràfics d’obres musicals.
g) Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris
relacionats amb l’activitat objecte de la sol·licitud.
S’estableix un percentatge màxim del 50% en despesa de l’apartat b) i c) sobre el
pressupost total del projecte pel qual es demana subvenció.
L’IVA suportat serà subvencionable quan el beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o
compensar-lo.
Les factures i rebuts han de fer referència a despeses realitzades entre l’1 de setembre de
2017 a 31 d’agost de 2018 i caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb
anterioritat a l’acabament del període de justificació.
17. Despeses no subvencionables
No es consideraran despeses subvencionables les següents:
a) Despeses de personal integrat a l’equip directiu, de gestió, administratiu o comercial que
superin el 50% del pressupost total del projecte/activitat.
b) Despeses per serveis de direcció, gestió, administració o comercials que siguin facturats
al sol·licitant per part de personal autònom o societats que superin el 50% del pressupost
total del projecte/activitat.
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c) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines o les
minutes/factures d’honoraris o caixets. Tampoc són subvencionables les quantitats en
concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments.
d) Despeses corresponents a viatges i allotjaments.
e) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais on
es desenvolupi l’activitat.
f) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable.
18. Subcontractació
Podran subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que
conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada.
19. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
20. Termini i forma de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 15 de novembre de
2018.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es troben al lloc web que s’indica a la base 6 d’aquesta convocatòria i amb
el següent contingut:
OPCIÓ I
Per a subvencions inferiors o igual als 20.000 euros, caldrà presentar un compte justificatiu
simplificat, 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 total de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 RLGS.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents criteris:
1) Aportar una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del
document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.
2) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat amb la 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.
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Respecte les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu simplificat,
i una vegada revisada la documentació presentada, la Gerència de Serveis de Cultura
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.
La mostra seleccionada estarà conformada com a mínim per una factura del grup a) i e) de
les descrites a la base 16 de la present convocatòria. El percentatge de factures que
constituiran la mostra serà un 10 % de les relacionades en el compte justificatiu simplificat
imputades a la Diputació de Barcelona, que haurà de representar un mínim del 20 % de la
subvenció concedida.
OPCIÓ II
Per qualsevol subvenció concedida independentment del seu import. Compte justificatiu
amb un informe d’auditor amb el contingut previst a l’article 74 del RLGS, sempre que:
a) El compte justificatiu vagi acompanyat d’un informe emès per un auditor de comptes,
inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes i designat d’acord amb el que preveu
l’article 74.2 RLGS.
b) L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de
Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat
realitzada dins del període d’execució establert a la base 3 i hagi estat efectivament pagada
amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica o
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de
Barcelona en l’execució de l’activitat subvencionada.
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.
21. 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 naturals, 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 naturals, a comptar de l’endemà que sigui
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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.
22. 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.
23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud 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.
24. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
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.
25. 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.
26. 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.
27. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.

193

Àrea de Presidència
Secretaria General

28. 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 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.
29. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i el Títol XIV de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
30. 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.
31. Protecció de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta
convocatòria de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, d’acord
amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre
protecció de dades estableix.
Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat 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, MITJANÇANT EL
PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR
PROJECTES I ACTIVITATS DE LES ORQUESTRES SIMFÒNIQUES, DE CAMBRA O
COBLES SIMFÒNIQUES DE CAIRE PROFESSIONAL I ESTABLE QUE TINGUIN LA
SEVA SEU SOCIAL A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA (EXCLOENT BARCELONA
CIUTAT),, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA.
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CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009823
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/cultura/subvencions.
Primer. Beneficiaris.
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament i que
gestionen orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i
estable, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i
reuneixin els requisits que tot seguit es detallen:
 Tenir la seu social o ser orquestra resident en algun municipi de la província de
Barcelona (excloent Barcelona ciutat).
 Fer un mínim de 8 concerts oberts al públic entre l’1 de setembre de 2017 fins el 31
d’agost 2018, dels quals en un 50% hi ha d’intervenir tota la formació orquestral, i a la
resta hi ha d’intervenir un nombre mínim de 6 intèrprets per actuació.
 Haver dut a terme l’activitat musical, com a mínim, durant les tres temporades anteriors a
la de l’any de concessió de la subvenció.
 Que l’activitat objecte de la subvenció es faci majoritàriament a Catalunya.
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.
Segon. Objecte.
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència dels Serveis de Cultura destinades a
finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques
de caire professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona
(excloent Barcelona ciutat) incloses en la tipologia següent:
a) Orquestres simfòniques professionals
b) Orquestres de cambra professionals
c) Cobles simfòniques professionals en format concert
Són objecte de suport de la present convocatòria:
 Els concerts i cicles estables incloent les produccions pròpies, amb garanties de qualitat i
compromís.
 Les estratègies de comunicació i de creació i formació de públics que portin a terme les
formacions orquestrals.
 Els programes educatius, socials i de treball comunitari que portin a terme les formacions
orquestrals.
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Queden exclosos de suport els projectes:
 que tinguin bàsicament un caràcter docent (conferències, xerrades, classes magistrals i
altres activitats purament acadèmiques).
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.
L’import que es destinarà per finançar els projectes i activitats de les orquestres
simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i estable que tinguin la
seva seu social a la província de Barcelona (excloent Barcelona ciutat) serà de CENT
CINQUANTA MIL EUROS (150.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/48904.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionats, i fins a esgotar la consignació
pressupostària anteriorment fixada.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en la base 9,
serà aplicable el barem de la taula següent, donant un major valor per punt a aquells
projectes que obtinguin les puntuacions més elevades. Atenent a la disponibilitat
pressupostària es podrà disminuir, proporcionalment, l’import per punt segons tram de
puntuació, amb la finalitat d’ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
Total punts

Import per punt

175-200 punts
150-174 punts
125-149 punts
110-124 punts
95-109 punts
80-94 punts

280 €
190 €
175 €
160 €
150 €
140 €

Import màxim
tram
50.000 €
32.000 €
25.000 €
18.000 €
15.000 €
12.000 €

per

Cinquè. Termini de presentació de 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 transcorreguts 25 dies
naturals.
Sisè. Altres dades
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de setembre de 2017 i
el 31 d’agost de 2018.
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Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 15 de novembre de
2018.”

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de
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 modelari normalitzat per sol·licitar la participació en la
convocatòria destinada a finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques,
de cambra o cobles simfòniques de caire professional i estable que tinguin la seva seu
social a la província de Barcelona (excloent Barcelona ciutat) a realitzar dins de la
demarcació de la Diputació de Barcelona, promoguda per la Gerència de Serveis de
Cultura que s’adjunta com a annex 3.
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40103/33410/48904 del pressupost de despeses de 2018 de la
Diputació de Barcelona.
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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27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar una despesa total de 358 € per fer front als imports no incorporats al
pressupost 2018 com a romanents de crèdit atès que el seu import era inferior a
cent euros, corresponents al Fons “Activitats culturals de les festes majors”.- 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
La Junta de Govern de 22 de desembre de 2016 va aprovar el dictamen que
proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de l’any
2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador (AJG
673/16).
D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2017, 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, s’han de justificar
expressament, i poden ser de caràcter poblacional, socioeconòmic o de gestió.
En el Catàleg de serveis de l’any 2017 s’incloïa 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. Els seus destinataris són els ajuntaments de
la província de Barcelona.
La Junta de Govern de data 23 de febrer de 2017 va aprovar la concessió del fons de
prestació “Activitats culturals de les festes majors”, en el marc del Catàleg de serveis
de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (registre d’acords 51/17).
A l’esmentat acord es van adjudicar, entre d’altres, els següents fons de prestació:
Ajuntament
Cabrera de Mar
Canyelles
Cardona
Collbató
Gironella
Martorelles
Sant Pol de Mar

NIF

Import

Codi XGL

P0802900A
P0804200D
P0804600E
P0806800I
P0809100A
P0811400A
P0823500D

1.538,00
1.521,00
1.564,00
1.520,00
1.571,00
1.559,00
1.585,00

17/Y/233084
17/Y/233070
17/Y/233066
17/Y/233042
17/Y/233017
17/Y/232993
17/Y/232877

Operació
comptable
1703000329
1703000329
1703000329
1703000329
1703000329
1703000332
1703000333

Posició
30
44
48
72
97
21
37

D’acord amb la part dispositiva, apartat Tercer.1, de l’acord de Junta de Govern de
data 23 de febrer de 2017 (registre d’acords 51/17) que estableix: “Per a l’efectivitat de
la concessió, cal que l’ens destinatari, com a molt tard el 31 de maig de 2017, presenti
l’acceptació del recurs. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la
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conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.”,
els ens destinataris van presentar l’acceptació del recurs en les següents dates:
Ajuntament
Cabrera de Mar
Canyelles
Cardona
Collbató
Gironella
Martorelles
Sant Pol de Mar

Data d’acceptació
11.04.2017
30.06.2017
18.04.2017
30.03.2017
28.03.2017
24.05.2017
24.05.2017

D’acord amb la part dispositiva de l’acord de la Junta de Govern de data 23 de febrer
de 2017, apartat Tercer. 3) relatiu al pagament dels ajuts que estableix:
“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 25.5 del règim del Catàleg:
a. Quan l’import de l’aportació de la Diputació 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.
b. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 1.500 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. En cas en què del resultat d’aplicar aquest percentatge l’import a pagar sigui inferior a
1.500 euros, el primer pagament és d’aquest import. El segon ho és de l’import
restant de la concessió.”

la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals va
tramitar el pagament avançat amb les següents operacions i dates:
Ajuntament
Cabrera de Mar
Canyelles
Cardona
Collbató
Gironella
Martorelles
Sant Pol de Mar

Data de l’avançament
19.04.2017
04.07.2017
20.04.2017
03.04.2017
04.04.2017
26.05.2017
26.05.2017

Operació comptable
d’avançament
1704018318
1704031489
1704018474
1704014600
1704014849
1704025226
1704025245

Atès que, d’acord amb la part dispositiva 2.2 de l’acord de la Junta de Govern de data
23 de febrer de 2017 (registre acords 51/17), el termini de justificació finalitza el proper
dia 30 d’abril de 2018.
Atès que els esmentats ajuts poden ser justificats fins el dia 30 d’abril de 2018, però
que no s’han incorporat els saldos següents d’acord amb les instruccions per al
tancament de l’exercici pressupostari 2017, aprovat per decret del diputat delegat
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d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de data 30
d’octubre de 2017 (registre de resolucions 10587):
Ajuntament
Cabrera de Mar
Canyelles
Cardona
Collbató
Gironella
Martorelles
Sant Pol de Mar

Import de la concessió no
avançada i no incorporada
com a romanents
38.- EUR
21.- EUR
64.- EUR
20.- EUR
71.- EUR
59.- EUR
85.- EUR

FONAMENTS DE DRET
Atès que al punt 3.2 de les instruccions per al tancament de l’exercici pressupostari
2017, aprovat per decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, de data 30 d’octubre de 2017 (registre de resolucions
10587/2017) s’estableix que “els centres gestors podran tramitar (gravar) operacions
comptables pel reconeixement d’obligacions fins el dia 21 de desembre”.
Atès que al punt 4 de les instruccions per al tancament de l’exercici pressupostari
2017, aprovat per decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, de data 30 d’octubre de 2017 (registre de resolucions
10587/2017) s’estableix que “La Intervenció General lliurarà a la Presidència una
relació de tots els romanents de crèdit derivats de compromisos de despesa
degudament adquirits al llarg de l’exercici 2017, que tinguin un import superior al 100
euros...”
Vist l'apartat 7.2 c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) que atribueix a la Junta de Govern la
competència per a l’aprovació de recursos consistents en fons de prestació derivats de
Catàlegs de serveis i el seu règim, així com la seva liquidació definitiva, quan comporti
revocació de recursos, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Únic. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de tres-cents cinquanta-vuit euros
(358.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40101/33400/46250 de l’exercici
2018 per fer front als imports no incorporats al pressupost 2018 com a romanents de
crèdit atès que el seu import era inferior a cent euros, amb el següent desglossament:
Ajuntament
Cabrera de Mar

Import saldo no
incorporat
38.- EUR
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Canyelles
Cardona
Collbató
Gironella
Martorelles
Sant Pol de Mar

21.- EUR
64.- EUR
20.- EUR
71.- EUR
59.- EUR
85.- EUR

1803001204.2
1803001204.3
1803001204.4
1803001204.5
1803001204.6
1803001204.7

Gerència de Serveis d’Educació
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes educatius
d’associacions de mares i pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, a
realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant els anys 2018 i 2019.- 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 missió de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona és
contribuir a l’èxit educatiu, entès com a èxit personal al llarg de la vida, amb una
perspectiva d’intervenció pública integral, reforçant el paper dels ajuntaments dins
el Servei Català d’Educació i implicant els agents educatius del territori.
2. En el marc del projecte estratègic Connectem la ciutadania amb l’educació, la
cultura i la cohesió social: Educació a Temps Complet es proposa reordenar els
temps i espais educatius per oferir més i millors oportunitats educatives,
d’aprenentatge i desenvolupament, mitjançant la integració d’aprenentatges formals
i no formals, la realització d’activitats educatives dins i fora de l’escola així com amb
el treball conjunt i la implicació amb l’entorn socioeducatiu dels centres.
3. Des de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports
es vol contribuir al finançament d’activitats i projectes que tinguin com a objectiu la
millora competencial de les persones, facilitar les transicions educatives establint
itineraris personalitzats d’aprenentatge, o bé contribuir a la reducció de
l’abandonament escolar prematur.
4. Podran acollir-se a aquesta convocatòria les entitats sense finalitat de lucre i les
associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius públics i/o
concertats de la demarcació de Barcelona que portin a terme activitats i projectes
que responguin als objectius esmentats i que plantegin l’adquisició d’aprenentatges
en diferents espais i temps educatius, mitjançant la realització d’accions que es
desenvolupin en horari lectiu i no lectiu, o bé dins i fora dels centres educatius.
5. El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions
regulades en la present convocatòria serà de CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL
EUROS (525.000,00 €), i anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les
quanties i anualitats següents:
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 Línia 1, destinada a donar suport a les AMPA: per un import estimat de CENT
SETANTA-CINC MIL EUROS (175.000,00 €), dels quals:
o Cent mil euros (100.000 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48902 del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’any 2018, i
o Setanta-cinc mil euros (75.000 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/489.. del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient.
 Línia 2, destinada a donar suport a entitats sense finalitat de lucre: per un import
estimat de TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000 €), dels quals :
o Dos-cents mil euros (200.000 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’any 2018, i
o Cent cinquanta mil euros (150.000 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/489.. del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient.
FONAMENTS DE DRET
1. El marc legal de les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant
RLGS) i 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).
2. L’Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és la
forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a
l’article 22 de la LGS.
3. Segons el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
4. 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.
5. 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.
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6. 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.
7. Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per decret
de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per decret núm. 8656/17,
de 14 de setembre (BOPB de 19 de setembre de 2017), que atribueix a la Junta de
Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de
subvencions en concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 201820185120009743), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva destinades a finançar projectes educatius d’associacions de
mares i pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la
demarcació de Barcelona durant els anys 2018 i 2019, el text íntegre de la qual és el
següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A
FINANÇAR PROJECTES EDUCATIUS D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES
D’ALUMNES I D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, A REALITZAR DINS DE LA
DEMARCACIÓ DE BARCELONA DURANT ELS ANYS 2018 I 2019.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009743
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació (en endavant,
l’Ordenança).
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article
23.2.a) Llei General de Subvencions (en endavant 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, a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a finançar projectes educatius a realitzar dins de la
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demarcació de Barcelona, durant els anys 2018 i 2019, a favor d’associacions de mares i
pares d’alumnes (en endavant AMPA) i d’entitats sense finalitat de lucre.
Les subvencions estan adreçades a contribuir al finançament d’activitats i projectes que
tinguin com a objectiu la millora competencial de les persones, facilitar les transicions
educatives establint itineraris personalitzats d’aprenentatge, o bé contribuir a la reducció de
l’abandonament escolar prematur.
Podran acollir-se a aquesta convocatòria les activitats i projectes que responguin als
objectius esmentats i que plantegin l’adquisició d’aprenentatges en diferents espais i temps
educatius, mitjançant la realització d’accions que es desenvolupin en horari lectiu i no lectiu,
o bé dins i fora dels centres educatius.
No es subvencionaran actuacions o actes puntuals com exposicions, congressos, jornades,
festes, publicacions, premis, estudis o investigacions.
Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de les
activitats i projectes pels quals es sol·licita la subvenció.
3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar activitats i projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de
2018 i el 15 de setembre de 2019.
No obstant, serà condició obligatòria que com a mínim un 55% del cost total de les activitats
i projectes a desenvolupar estigui executat entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre
de 2018, i la resta en el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 15 de setembre de
2019.
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques sense finalitat
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, i reuneixin les següents
condicions segons la línia d’actuació:
o Línia 1: destinada específicament per donar suport a les AMPA.
Associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius públics i/o concertats
de la demarcació de Barcelona.
Queden expressament excloses les federacions d’AMPA.
o Línia 2: destinada a donar suport a entitats sense finalitat de lucre.
Entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona.
Queden expressament excloses les AMPA i les seves federacions.
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.
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
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pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes
a l’article 45 de l’Ordenança.
5. Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
a) Identificació de l’entitat beneficiària, aportant:
 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella
en la que consti el darrer objecte social.
 Inscripció registral de l’entitat.
 Còpia del Número d'Identificació Fiscal.
b) Identificació del representant legal, aportant:
 Còpia del DNI.
 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant.
c) Memòria de les activitats i projectes a realitzar pels quals es sol·licita la subvenció,
d’acord amb l’Annex 1 del model normalitzat de sol·licitud.
d) Pressupost previst per a les activitats i projectes pels quals es demana la subvenció,
d’acord amb l’Annex 2 del model normalitzat de sol·licitud.
e) Declaració responsable dels següents compromisos (Annex 3 del model normalitzat de
sol·licitud):
 Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària.
 Compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la
subvenció.
 Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
concedent i el control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la
Diputació de Barcelona.
 Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
f) Declaració responsable conforme l’activitat a executar no suposa contacte habitual amb
menors i, en cas contrari, que es disposa dels corresponents certificats legalment
establerts per a acreditar que les persones que participen en les activitats i projectes no
han estat condemnades amb sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la
indemnitat sexuals, d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb l’Annex 4 del model
normalitzat de sol·licitud.
g) Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de direcció o
administració, en cas que els sol·licitants siguin persones jurídiques i no administracions
públiques, per tal que, si són beneficiaries d’una subvenció d’import superior a 10.000 €,
la Diputació les faci públiques de conformitat amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’Annex 5 del
model normalitzat de sol·licitud (aportar només si la subvenció sol·licitada és superior a
10.000 €)
h) No serà necessària la presentació dels documents corresponents als punts a) i b)
d’aquest article que s’hagin aportat en convocatòries anteriors, sempre que es manifesti
que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van presentar, tal com
preveu l’article 53 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques (en endavant LPAC) i l’article 22.1.e) de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya. En aquest supòsit, caldrà indicar la convocatòria a la que es van presentar
amb anterioritat, d’acord amb l’Annex 6 del model normalitzat de sol·licitud.
i) Exclusivament per a la línia de suport 2 (entitats sense finalitat de lucre), compromís de
l’Ajuntament sobre el seu coneixement i participació en les activitats i projectes per les
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quals es sol·licita la subvenció, d’acord amb l’Annex 7 del model normalitzat de
sol·licitud.
j) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics
d’atorgament de les subvencions.
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 20 dies
hàbils.
Les sol·licituds amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar a través de
la seu electrònica de la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitudgeneral.asp, i anirà degudament signada electrònicament pel representant legal.
Les bases d’aquesta convocatòria, el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els
documents exigits a la base 5 podran trobar-se al lloc web següent:
https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen. Les entitats sol·licitants no podran presentar més d’una sol·licitud de
subvenció en aquesta convocatòria, en cas contrari, la sol·licitud presentada amb
posterioritat quedarà automàticament exclosa.
7. 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 desistit de la seva sol·licitud.
8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris i
subcriteris objectius:
 Línia 1: destinada específicament per donar suport a les AMPA.
1. Grau de qualitat tècnica del projecte, fins a 20 punts distribuïts de la següent manera:
a. Nivell de concreció i coherència interna entre les necessitats socials a atendre, la
transformació desitjada, i els objectius que es despleguen, vetllant perquè el
projecte tingui objectius finalistes i finalitats proporcionades i coincidents amb
l’objecte d’aquesta convocatòria, fins a un màxim de 5 punts.
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b. Nivell de concreció del pla de treball, de les accions, de l’organització i distribució
dels recursos, vetllant per la sostenibilitat econòmica i continuïtat de les activitats
proposades, fins a un màxim de 10 punts.
c. Nivell de concreció dels mecanismes de seguiment i avaluació del projecte,
vetllant per l’adequació dels indicadors establerts amb els objectius del projecte,
fins a un màxim de 5 punts.
2. Grau d’incorporació de la perspectiva d’educació a temps complet en el projecte, fins
a 80 punts distribuïts de la següent manera:
a. Existència d’activitats que contemplen diversos espais educatius (dins i fora de
l’escola) i/o temps educatius (dins i fora de l’horari lectiu), vetllant per la seva
solvència pedagògica i reconeixent major valor a aquelles que estableixen
connexions entre espais i/o temps educatiu, fins un màxim de 20 punts.
b. Incorporació d’estratègies de concertació amb els agents educatius del territori
(escola, família, comunitat), vetllant per projectes que promoguin la participació
dels agents i la seva implicació en les dinàmiques socioeducatives locals, fins a un
màxim de 20 punts.
c. Previsió d’estratègies i mecanismes per garantir la igualtat d’oportunitats, vetllant
per projectes adreçats a col·lectius especialment vulnerables amb l’objectiu de
reduir les desigualtats social i educatives, fins a un màxim de 20 punts.
d. Presència de metodologies i enfocaments didàctics que s’adrecen a la
personalització dels aprenentatges i les experiències educatives, fins a un màxim
de 20 punts.
 Línia 2: destinada a donar suport a entitats sense finalitat de lucre.
1. Grau de qualitat tècnica del projecte, fins a 20 punts distribuïts de la següent manera:
a. Nivell de concreció i coherència interna entre les necessitats socials a atendre, la
transformació desitjada, i els objectius que es despleguen, vetllant perquè el
projecte tingui objectius finalistes i finalitats proporcionades i coincidents amb
l’objecte d’aquesta convocatòria, fins a un màxim de 5 punts.
b. Nivell de concreció del pla de treball, de les accions, de l’organització i distribució
dels recursos, vetllant per la sostenibilitat econòmica i continuïtat de les activitats
proposades, fins a un màxim de 10 punts.
c. Nivell de concreció dels mecanismes de seguiment i avaluació del projecte,
vetllant per l’adequació dels indicadors establerts amb els objectius del projecte,
fins a un màxim de 5 punts.
2. Grau d’incorporació de la perspectiva d’educació a temps complet en el projecte, fins
a 60 punts distribuïts de la següent manera:
a. Existència d’activitats que contemplen diversos espais educatius (dins i fora de
l’escola) i/o temps educatius (dins i fora de l’horari lectiu), vetllant per la seva
solvència pedagògica i reconeixent major valor a aquelles que estableixen
connexions entre espais i/o temps educatiu, fins un màxim de 15 punts.
b. Incorporació d’estratègies de concertació amb els agents educatius del territori
(escola, família, comunitat), vetllant per projectes que promoguin la participació
dels agents i la seva implicació en les dinàmiques socioeducatives locals, fins a un
màxim de 15 punts.
c. Previsió d’estratègies i mecanismes per garantir la igualtat d’oportunitats, vetllant
per projectes adreçats a col·lectius especialment vulnerables amb l’objectiu de
reduir les desigualtats social i educatives, fins a un màxim de 15 punts.
d. Presència de metodologies i enfocaments didàctics que s’adrecen a la
personalització dels aprenentatges i les experiències educatives, fins a un màxim
de 15 punts.
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3. Existència d’una aliança entre l’entitat promotora i l’administració local de referència
acreditada mitjançant un model de declaració de participació d’un ens local en el
projecte o activitat per al qual es demana subvenció, fins un màxim de 20 punts.
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per
tal d’acreditar els criteris de valoració.
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Caldrà que les activitats i projectes
subvencionats obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
L’import màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la
present convocatòria serà de CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL EUROS (525.000,00 €) i anirà
a càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties i anualitats següents:
 Línia 1, destinada a donar suport a les AMPA: l’import estimatiu de CENT SETANTACINC MIL EUROS (175.000,00 €), dels quals:
o Cent mil euros (100.000 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48902 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’any 2018, i
o Setanta-cinc mil euros (75.000 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/489.. del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de
l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
 Línia 2, destinada a donar suport a entitats sense finalitat de lucre: l’import estimatiu
de TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000 €), dels quals :
o Dos-cents mil euros (200.000 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’any 2018, i
o Cent cinquanta mil euros (150.000 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/489.. del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de
l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a la consignació pressupostària
màxima establerta. No obstant, l’import estimatiu previst per a cada línia es podrà modificar,
si una vegada efectuat el procediment de valoració i repartiment de les subvencions no
s’exhaureix la quantitat estimativa, de tal manera que el sobrant podrà incrementar-se en
l’altra línia de suport.
11. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir pels projectes subvencionats es determinarà de forma proporcional a la
puntuació obtinguda en aplicació del previst a la base 9, i oscil·larà entre la quantia màxima i
mínima establerta per a cada línia.
S’estableix com a import mínim de la subvenció la quantitat de 1.000,00 €, sempre i quan
aquesta quantitat no superi l’import sol·licitat per l’entitat.
S’estableix com a import màxim, en funció de línia subvencionable:
o Línia 1: destinada específicament per donar suport a les AMPA: 10.000,00 €
o Línia 2: destinada a donar suport a entitats sense finalitat de lucre: 20.000,00 €
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En qualsevol cas, l’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, del
50% del cost total dels projectes subvencionats.
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança i que estarà format per les
següents persones:
 President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, que actuarà com a
president, o persona en qui delegui.
 Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona.
 Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui delegui.
 Gerent de Serveis d’Educació o persona en qui delegui.
 Un representant de la Gerència de Serveis d’Educació, que també actuarà com a
secretari.
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.
13. Termini de resolució, de publicació 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 màxim per a resoldre i notificar aquesta convocatòria de subvencions serà, com a
màxim, de sis mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, la notificació individual es substituirà per
la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província, en un termini màxim de 10 dies
des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 45.1.b) de la
LPACAP, en relació a l’article 40.2.
La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web
següent: https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl
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 publicació.
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
publicació.
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14. Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir
de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província sense que hagi manifestat
expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense
reserves així com les condicions imposades en la concessió.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
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
que l’integrin.
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.
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.
16. Despeses subvencionables
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents:
 Totes aquelles despeses relacionades directament amb les activitats o projectes
subvencionats.
 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats
subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics;
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació simple,
o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances pròpies de
l’entitat; taxes municipals; sous i salaris del personal administratiu o directiu; adquisició
de material o reparació de maquinària, etc.) sempre que no superin el 5% de les
despeses directes imputades.
 L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.
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 Les despeses d’auditoria seran subvencionables en aquells casos en que l’entitat
presenti com a modalitat de justificació el compte justificatiu amb aportació d’informe
d’auditor.
Les factures i rebuts han de recollir despeses realitzades dins del període d’execució previst
per aquesta convocatòria, han d’anar a nom de l’entitat beneficiària i han d’haver estat
efectivament pagades amb anterioritat a cadascun dels terminis de justificació previstos
(parcial i final).
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
17. Despeses no subvencionables
No seran subvencionables les següents despeses:
 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i
despeses de manutenció, quan no siguin estrictament necessàries per a desenvolupar
l’activitat subvencionada.
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la
demarcació de Barcelona.
 Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport
electrònic, o les corresponents a programes de recerca i estudi.
 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del
patrimoni de l’entitat.
18. Subcontractació
No està permesa la subcontractació de la gestió i control de les activitats i projectes
subvencionats.
19. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà de la següent manera:
 un primer pagament parcial, una vegada rebuda i comprovada la justificació de totes les
despeses relatives a les activitats i projectes executats entre l’1 de gener i el 30 de
setembre de 2018.
 un segon pagament final, una vegada rebuda i comprovada la justificació de totes les
despeses relatives a les activitats i projectes executats entre l’1 d’octubre de 2018 i el 15
de setembre de 2019.
Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
20. Termini i forma de justificació
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans de les dates
següents:
 Per a les despeses produïdes entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2018, els
beneficiaris hauran de presentar una justificació parcial, en el termini comprès entre
l’1 d’octubre i el 15 de novembre de 2018.
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 Per a les despeses produïdes entre el 1 d’octubre de 2018 i el 15 de setembre de
2019, els beneficiaris hauran de presentar una justificació final, en el termini comprès
entre el 16 de setembre i el 15 de novembre de 2019.
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat
que es troba al lloc web que s’indica a la base 6 d’aquesta convocatòria i revestirà la
forma de Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les
desviacions respecte el pressupost previst.
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del RLGS.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
 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.
 Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació parcial o final,
segons correspongui.
3. Respecte a les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu
simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor 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.
La mostra seleccionada estarà conformada com a mínim pel 10% de les factures de més
import de les imputades a la subvenció, sempre i quan l’import sigui igual o superior al
20% la subvenció concedida o, en el seu cas, per les factures que correspongui fins a
arribar a aquest percentatge.
4. Només per aquelles subvencions en que el cost total de les activitats i projectes sigui
superior a 20.000,00 €, els beneficiaris estaran obligats a presentar les justificacions
mitjançant el model normalitzat que es troba al lloc web que s’indica a la base 6 i que
revestirà la forma de Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que
contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les
desviacions respecte el pressupost previst.
2) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut
establert a l’art 74.5 del RLGS.
3) Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb el que preveu
l’article 74.2 del RLGS.
5. Lloc de presentació.
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Les justificacions s’hauran de 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.
21. 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 de la subvenció, 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.
22. Mesures de garantia
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers ni es produeixi una alteració de les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció.
24. Compatibilitat amb d’altres subvencions
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats
Les subvencions atorgades seran incompatibles 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 de les activitats i projectes a desenvolupar.
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
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25. 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.
26. 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 les activitats i projectes, 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.
27. Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a
reintegrar l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de les activitats i projectes; 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.
28. 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 possible els
incompliments o consentissin el de qui d’ells depengui.
29. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la LGS, en el
Títol IV del RLGS i al Títol XIV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
30. 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.
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31. 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 les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat 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, mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, destinades a finançar projectes educatius d’associacions de mares i
pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació
de Barcelona, durant els anys 2018 i 2019, promogudes per la Gerència de Serveis
d’Educació.
Codi convocatòria: 201820185120009743
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 https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl
Primer. Beneficiaris:
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques sense finalitat 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, i reuneixin les següents condicions segons la línia
d’actuació:
o Línia 1: destinada específicament per donar suport a les AMPA.
Associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius públics i/o concertats de
la demarcació de Barcelona.
Queden expressament excloses les federacions d’AMPA.
o Línia 2: destinada a donar suport a entitats sense finalitat de lucre.
Entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona.
Queden expressament excloses les AMPA i les seves federacions.
Els requisits per la sol·licitud i la forma d’acreditar-los estan recollits a les bases 4 i 5.
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Segon. Objecte.
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a finançar projectes educatius a realitzar dins de la
demarcació de Barcelona, durant els anys 2018 i 2019, a favor d’associacions de mares i
pares d’alumnes (en endavant AMPA) i d’entitats sense finalitat de lucre.
Les subvencions estan adreçades a contribuir al finançament d’activitats i projectes que
tinguin com a objectiu la millora competencial de les persones, facilitar les transicions
educatives establint itineraris personalitzats d’aprenentatge, o bé contribuir a la reducció de
l’abandonament escolar prematur.
Podran acollir-se a aquesta convocatòria les activitats i projectes que responguin als
objectius esmentats i que plantegin l’adquisició d’aprenentatges en diferents espais i temps
educatius, mitjançant la realització d’accions que es desenvolupin en horari lectiu i no lectiu,
o bé dins i fora dels centres educatius.
No es subvencionaran actuacions o actes puntuals com exposicions, congressos, jornades,
festes, publicacions, premis, estudis o investigacions.
Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de les
activitats i projectes pels quals es sol·licita la subvenció.
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.
L’import màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la
present convocatòria serà de CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL EUROS (525.000,00 €) i anirà
a càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties i anualitats següents:
 Línia 1, destinada a donar suport a les AMPA: l’import estimatiu de CENT SETANTACINC MIL EUROS (175.000,00 €), dels quals:
o Cent
mil euros (100.000 €) a càrrec
de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48902 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de
l’any 2018, i
o Setanta-cinc mil euros (75.000 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/489.. del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de
l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
 Línia 2, destinada a donar suport a entitats sense finalitat de lucre: l’import estimatiu de
TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000 €), dels quals :
o Dos-cents mil euros (200.000 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de
l’any 2018, i
o Cent cinquanta mil euros (150.000 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/489.. del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de
l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
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No podran atorgar-se subvencions per import superior a la consignació pressupostària
màxima establerta. No obstant, l’import estimatiu previst per a cada línia es podrà modificar,
si una vegada efectuat el procediment de valoració i repartiment de les subvencions no
s’exhaureix la quantitat estimativa, de tal manera que el sobrant podrà incrementar-se en
l’altra línia de suport.
L’import a concedir pels projectes subvencionats es determinarà de forma proporcional a la
puntuació obtinguda en aplicació del previst a la base 9, i oscil·laran entre la quantia
màxima i mínima establerta per a cada línia.
S’estableix com a import mínim de la subvenció la quantitat de 1.000,00 €, sempre i quan
aquesta quantitat no superi l’import sol·licitat per l’entitat.
S’estableix com a import màxim, en funció de línia subvencionable:
o Línia 1: destinada específicament per donar suport a les AMPA: 10.000,00 €
o Línia 2: destinada a donar suport a entitats sense finalitat de lucre: 20.000,00 €
En qualsevol cas, l’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, del
50% del cost total dels projectes subvencionats.
Cinquè. Termini de presentació de 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 transcorreguts 20 dies
hàbils.
Sisè. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar activitats i projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de
2018 i el 15 de setembre de 2019.
No obstant, serà condició obligatòria que com a mínim un 55% del cost total de les activitats
i projectes a desenvolupar estigui executat entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre
de 2018, i la resta en el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 15 de setembre de
2019.
Setè. Altres dades
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Caldrà que les activitats i projectes
subvencionats obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans de les dates
següents:
 Per a les despeses produïdes entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2018, els
beneficiaris hauran de presentar una justificació parcial, en el termini comprès entre l’1
d’octubre i el 15 de novembre de 2018.
 Per a les despeses produïdes entre el 1 d’octubre de 2018 i el 15 de setembre de 2019,
els beneficiaris hauran de presentar una justificació final, en el termini comprès entre el
16 de setembre i el 15 de novembre de 2019.”
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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. APROVAR el corresponent model normalitzat de sol·licitud de subvencions,
amb els annexos que la integren, i que s’adjunta com a Annex 3.
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
màxim de CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL EUROS (525.000,00 €) i anirà a càrrec de
les aplicacions pressupostàries i per les quanties i anualitats següents:
 Línia 1, destinada a donar suport a les AMPA: l’import estimatiu de CENT
SETANTA-CINC MIL EUROS (175.000,00 €), dels quals:
o Cent mil euros (100.000 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48902 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’any 2018, i
o Setanta-cinc mil euros (75.000 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/489.. del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
 Línia 2, destinada a donar suport a entitats sense finalitat de lucre: l’import
estimatiu de TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000 €), dels quals:
o Dos-cents mil euros (200.000 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’any 2018, i
o Cent cinquanta mil euros (150.000 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/489.. del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Sisè. DECLARAR la plurianualitat de la despesa, tot d’acord amb el que estableix
l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona.”
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29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar l’increment d’alguns dels ajuts atorgats en el marc del Programa
complementari transicions educatives per al curs 2017-2018, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. En data 5 d’octubre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar la concessió d’ajuts en el marc del Programa complementari de transicions
educatives per al curs 2017-2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
(AJG 429/17). En el mateix acte es va modificar l’article 18 del règim regulador del
Programa, per tal de fer possible que en l’acte d’aprovació de les renúncies totals o
parcials, les quantitats alliberades per cada Línia del Programa es poguessin
destinar a incrementar, de forma proporcional, l’import de concessió dels ens
beneficiaris de la mateixa Línia que haguessin acceptat en les condicions
establertes.
2. Transcorregut el termini d’acceptació, el gerent dels Serveis d’Educació de la
Diputació de Barcelona, en data 30 de novembre de 2017, va emetre informe en
que es deixava constància de la verificació de la documentació aportada pels ens
sol·licitants i es feia una proposta per incrementar els ajuts concedits com a
conseqüència de saldos alliberats per renúncies, acceptacions parcials i
acceptacions desestimades.
3. En data 18 de desembre de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
adoptà l’acord (AJG 695/17) d’incrementar l’import d’algunes concessions dels ajuts
del Programa complementari de transicions educatives esmentat i acceptar diverses
renúncies dels ajuts del mateix Programa d’acord amb l’informe emès pel centre
gestor.
4. Tanmateix, d’acord amb el calendari establert a les instruccions per al tancament de
l’exercici pressupostari 2017, una vegada aprovat el dictamen de 18 de desembre
de 2017 només es van poder gravar i comptabilitzar les corresponents operacions
comptables d’ajustament de valor negatiu, quedant pendents de gravar i
comptabilitzar les operacions d’ajustament de valor positiu dels acords adoptats, per
un import total de 34.635,52 €.
5. Per tal de donar compliment als acords establerts al dictamen esmentat es
necessita rehabilitar a càrrec del pressupost de despeses de l’exercici 2018, el
crèdit no incorporat, corresponent als increments d’alguns ajuts de les línies 2 i 3 de
programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa 1/2016, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al Butlletí Oficial de la Província de
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Barcelona el 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per decret de
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, rectificat per decret núm.
8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de 2017).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti el següent
ACORD
Únic. AUTORITZAR i disposar la despesa de trenta-quatre mil sis-cents trenta-cinc
euros amb cinquanta dos cèntims (34.635,52 €), relativa als increments de crèdits dels
ajuts del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” establerts a la taula següent:

Ens

Aj. Argentona
Aj. Badia del Vallès
Aj. Barberà del Vallès
Aj. La Garriga
Aj. Lliçà d'Amunt
Aj. Mataró
Aj. Ripollet
Aj. Sant Andreu de la
Barca
Aj. Santa Margarida i
els Monjos
Aj. Terrassa
Aj. Vilafranca del
Penedès
Aj. Vilanova i la Geltrú
Aj. Arenys de Mar
Aj. Cardedeu
Aj. Castelldefels
Aj. Gavà
Aj. Granollers
Aj. Manlleu
Aj. Manresa
Aj. Montgat
Aj. Montcada i Reixac
Aj. Piera
Aj. Prat de Llobregat
Aj. Sant Adrià de Besòs
Aj. Sant Boi de
Llobregat
Aj. Sant Cugat del
Vallès
Aj. Sant Feliu de
Llobregat
Aj. Sant Joan Despí

Concessió inicial

Concessió
final

1803000648/1
1803000648/2
1803000648/3
1803000648/4
1803000648/5
1803000648/6
1803000648/7

17.509,11
17.509,11
17.509,11
9.256,60
17.509,11
17.509,11
17.302,80

NIF Ens

Codi XGL

P0800900C
P0831200A
P0825200I
P0808700I
P0810600G
P0812000H
P0817900D

17/X/245103
17/X/245101
17/X/245120
17/X/245145
17/X/245157
17/X/245136
17/X/245142

Línia 2 (EUR)
16.505,05
16.505,05
16.505,05
8.252,57
16.505,05
16.505,05
16.298,74

Línia 3 (EUR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

P0819500J

17/X/245154

16.505,05

0,00

1.004,06

0,00 1803000648/8

17.509,11

P0825100A
P0827900B

17/X/245146
17/X/245138

14.854,55
16.505,05

0,00
0,00

1.004,06
1.004,06

0,00 1803000648/9
0,00 1803000648/10

15.858,61
17.509,11

P0830600C
P0830800I
P0800600I
P0804500G
P0805500F
P0808800G
P0809500B
P0811100G
P0811200E
P0812500G
P0812400J
P0816000D
P0816800G
P0819300E

17/X/245134
17/X/245100
17/X/245086
17/X/245102
17/X/245118
17/X/245099
17/X/245104
17/X/245104
17/X/245095
17/X/245106
17/X/245123
17/X/245152
17/X/245098
17/X/245093

16.505,05
16.505,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
22.586,83
22.586,83
22.586,83
22.586,83
22.586,83
20.440,96
22.586,83
22.586,83
22.586,83
22.586,83
21.401,54
22.586,83

1.004,06
1.004,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

P0819900B

17/X/245122

0,00

22.586,83

P0820400J

17/X/245150

0,00

P0821000G
P0821600D

17/X/245097
17/X/245092

0,00
0,00
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Increments
Línia 2
Línia 3
(EUR)
(EUR)
1.004,06
0,00
1.004,06
0,00
1.004,06
0,00
1.004,03
0,00
1.004,06
0,00
1.004,06
0,00
1.004,06
0,00

Operació
comptable/
Posició

0,00
0,00
982,04
982,04
982,04
982,04
982,04
982,04
982,04
982,04
982,04
982,04
982,04
982,04

1803000648/11
1803000648/12
1803000649/1
1803000649/2
1803000649/3
1803000649/4
1803000649/5
1803000649/6
1803000649/7
1803000649/8
1803000649/9
1803000649/10
1803000649/11
1803000649/12

17.509,11
17.509,11
23.568,87
23.568,87
23.568,87
23.568,87
23.568,87
21.423,00
23.568,87
23.568,87
23.568,87
23.568,87
22.383,58
23.568,87

0,00

982,04 1803000649/13

23.568,87

22.586,83

0,00

982,04 1803000649/14

23.568,87

17.467,14
22.586,83

0,00
0,00

982,04 1803000649/15
982,04 1803000649/16

18.449,18
23.568,87
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Ens

Aj. Sant Pere de Ribes
Aj. Sant Vicenç dels
Horts
Aj. Vic
Aj. Viladecans
Aj. Vilanova i la Geltrú
Consell Comarcal del
Berguedà
Mancomunitat de
municipis de l'Alt
Penedès

Concessió inicial

Operació
comptable/
Posició

Increments
Línia 2
Línia 3
(EUR)
(EUR)
0,00
982,04 1803000649/17

Concessió
final

NIF Ens

Codi XGL

P0823100C

17/X/245094

Línia 2 (EUR)
0,00

Línia 3 (EUR)
22.586,83

P0826300F
P0829900J
P0830200B
P0830800I

17/X/245137
17/X/245090
17/X/245140
17/X/245100

0,00
0,00
0,00
0,00

18.257,68
21.595,25
22.586,83
22.586,83

0,00
0,00
0,00
0,00

982,04
982,04
982,04
982,04

1803000649/18
1803000649/19
1803000649/20
1803000649/21

19.239,72
22.577,29
23.568,87
23.568,87

P0800015J

17/X/245135

0,00

9.332,46

0,00

982,04 1803000649/22

10.314,50

P0800029A

17/X/245096

0,00

7.528,86

0,00

981,95 1803000649/23

8.510,81

i amb càrrec a les aplicacions següents del pressupost corporatiu 2018:
- Amb càrrec a l’aplicació G/40300/32000/46252, la despesa de 32.671,53 EUR
- Amb càrrec a l’aplicació G/40300/32000/46352, la despesa de 981,95 EUR
- Amb càrrec a l’aplicació G/40300/32000/46552, la despesa de 982,04 EUR”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.Pel que fa al punt següent, es fa constar que en haver-se detectat una errada material
(subsanable) en la transcripció de l’enunciat del dit punt en l’Ordre del Dia tramesa
amb la convocatòria de la sessió, l’enunciat que s’incorpora a la present Acta és el
correcte. Del fet es deixa constància en l’expedient de la sessió, al qual s’ha incorporat
una diligència signada per la Secretària General acreditativa de l’esmena.
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar el contracte
de serveis referent als “Treballs de manteniment i conservació semintegral i
tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de
Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits als Sectors de
Conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa. Lot 2:
Vic”, adjudicat a l’empresa Pasquina, SA, per acord de la Junta de Govern, en
sessió ordinària de 31 de març de 2016, en el sentit d’incorporar la variant de
Calldetenes: “Vial N-141 var des del PK 1+396 fins al PK 2+828” en relació amb la
relació de carreteres establertes al plec de prescripcions tècniques particulars
del contracte.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, ratifica, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
En data 24 de juliol de 2014 per dictamen (AJG 411/14) de la Junta de Govern, es va
aprovar la minuta del conveni (Núm. Reg.: 823/14) formalitzat entre la Diputació de
Barcelona (Gerència de Serveis d’infraestructures Viàries i Mobilitat) i la Generalitat de
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Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat), per a l’execució de les obres de la
variant de Calldetenes (carretera N-141, del p.k. 1,500 al p.k. 3,000) al terme municipal
de Calldetenes, en virtut del qual la Generalitat de Catalunya es comprometia a cedir a
la Diputació de Barcelona la titularitat d’aquest tram de carretera.
En concret, el Pacte Segon, apartat d), de dit conveni estableix expressament que la
Generalitat de Catalunya s’obliga a:
“Cedir a la Diputació de Barcelona les obres executades pel que fa a calçada, senyalització
horitzontal i vertical de codi i el drenatge de la calçada estrictament, així com la part dels
terrenys expropiats que passaran a formar part del patrimoni de la Diputació de Barcelona,
un cop rebudes les obres (....)”.

D’altra banda, el 19 de maig de 2016 per dictamen de la Junta de Govern (AJG
184/16), es va aprovar l’addenda (Núm. Reg.: 398/16) de l’esmentat conveni de data
24 de juliol de 2014: “als efectes de l’execució de les obres del projecte: Millora
general. Obres complementàries de la Variant de Calldetenes. Carretera N-141d, Pk
1,500 al 3,000. Tram: Calldetenes”.
Com a conseqüència de l’anterior, el cap de l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis, d’infraestructures Viàries i Mobilitat, ha
emès un informe, de 22 de gener de 2018, amb entrada en el Servei JurídicoAdministratiu de data 23 de gener de 2018, on assenyala que “la variant de
Calldetenes N-141d var” ha passat a formar part de la xarxa de carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona, per la qual cosa:
“(...)
Caldria per tant, realitzar tots els canvis administratius i contractuals necessaris per a poder
actuar amb els contractes de Serveis Semintegrals de Vic (...) l’abans possible, en el vial N141d var des del PK 1+396 fins al PK 2+828”.

És per això que cal modificar el contracte de serveis relatiu als TREBALLS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SEMINTEGRAL I TRACTAMENT DE TCA’S
(TRAMS DE CONCENTRACIÓ D’ACCIDENTS) DE LA XARXA DE CARRETERES
TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANYS 2016-2019, DELS
TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS ALS SECTORS DE CONSERVACIÓ DE
GRANOLLERS, VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL I MANRESA (6 LOTS)
LOT 2: VIC, adjudicat a l’empresa PASQUINA, SA, mitjançant dictamen (núm. 122/16)
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en sessió ordinària de
data 31 de març de 2016, en el sentit d’incorporar el tram de la variant de Calldetenes:
“vial N-141d var des del PK 1+396 fins al PK 2+828” a la relació de carreteres del Plec
de prescripcions tècniques particulars de dit contracte; tot això, sense que l’esmentada
modificació suposi un increment dels imports aprovats en el contracte.
Cal afegir que en la clàusula 2.3 “Modificació del contracte” dels Plecs de clàusules
administratives particulars, es recull expressament la modificació de la xarxa actual de
carreteres com a causa de modificació contractual.
El tenor literal de l’esmentada clàusula és el següent:
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“El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text
legal.
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les
condicions, l’abast i els límits següents:
1. La modificació de la xarxa actual de carreteres (....)”.

A més, cal assenyalar que la modificació contractual no afecta al Pla de seguretat i
salut aprovat mitjançant decret (D 3878/16) del vicepresident 1r. i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de data 11 de maig de 2016.
Finalment, s’ha donat audiència al Sr. Jorge Gabriel Pérez de Francisco, com a
representant de l’empresa PASQUINA, SA, el qual ha prestat la seva conformitat a la
modificació del contracte, tal i com resulta de la compareixença de data 14 de febrer
de 2018.
FONAMENTS DE DRET
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic,
per la qual 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
(LCSP), en vigor des del 9 de març de 2018, estableix que: “els expedients de
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la
normativa anterior...” i atès que la contractació de referència s’inicia amb anterioritat
a l’entrada en vigor de la LCSP, és d’aplicació a la present contractació el Text refós
de la Llei de Contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre (TRLCSP).
2. Article 106 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), que estableix
que els contractes podran modificar-se sempre que en els plecs s’hagi advertit
expressament d’aquesta possibilitat i s’hagin detallat de manera clara, precisa i
inequívoca les condicions en què se’n pot fer ús, així com l’abast i els límits de les
modificacions que es poden acordar.
3. Article 211.1 del TRLCSP, que disposa que en els procediments per a l’adopció
d’acords relatius a la interpretació, modificació i resolució del contracte s’haurà de
donar audiència al contractista.
4. Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, publicada al BOPB de 22
d’abril de 2016.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència primera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació del contracte de serveis relatiu als TREBALLS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SEMINTEGRAL I TRACTAMENT DE TCA’S
(TRAMS DE CONCENTRACIÓ D’ACCIDENTS) DE LA XARXA DE CARRETERES
TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANYS 2016-2019, DELS
TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS ALS SECTORS DE CONSERVACIÓ DE
GRANOLLERS, VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL I MANRESA (6 LOTS)
LOT 2: VIC, adjudicat a l’empresa PASQUINA, SA, en el sentit d’incorporar el tram de
la variant de Calldetenes: “vial N-141d var des del PK 1+396 fins al PK 2+828” a la
relació de carreteres del Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte, de
conformitat amb allò previst al conveni (Núm. Reg.: 823/14), de data 24 de juliol de
2014 i la seva addenda (Núm. Reg.: 398/16), de 19 de maig de 2016, formalitzats
entre la Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis, d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat) i la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat), i tal i
com s’indica en l’informe de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures emès en
data 22 de gener de 2018; tot això, d’acord amb l’establert a l’article 106 del Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
Segon.- ADVERTIR a l’empresa PASQUINA, SA, que, d’acord amb l’article 156 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, haurà de concórrer a formalitzar la modificació del
contracte amb la Diputació de Barcelona en el termini de 15 dies hàbils comptats des
del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa PASQUINA, SA, per al seu
coneixement i efectes.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Gràcies, senyora presidenta. A la Comissió de Territori,
demanarem explicacions del per què cal un dictamen per ratificar un altre decret.
Gràcies.
La secretària general, senyora Mahillo, diu: No, no. Es que ha habido un error.
Perdona. Es que ha habido un error en el orden del día. No es ratificar, es
directamente aprobar el dictamen. Ha habido un error. Por eso, no se ha leído. Es un
error de transcripción.
I la senyora Conesa diu: Ah. D’acord. Bé, queda aclarit però, si vol més explicació en
tot cas, el diputat de Carreteres ...
La senyora Mahillo afegeix: El dictamen era, directamente, modificar el acuerdo por el
cual se adjudica a PASQUINA la parte de Vic y, además, con cero coste económico.
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31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la
contractació, dividida en 9 lots, de l’execució de les obres referents al projecte
denominat “Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies
provincials, any 2017, en favor l’empresa “Excavaciones Cáceres, SL”, el Lot 1,
corresponent al Sector Manresa; en favor de “l’UTE Contratas Vilor, SLActividades de Infraestructuras Públicas y Conservación, SL”, el Lot 2,
corresponent al Sector Vilafranca; a favor de l’empresa “Josep Vilanova SA”, el
Lot 5, corresponent al Sector Vic Nord; i en favor de l’empresa “Graves i
Excavacions Castellot, SA”, el Lot 8 corresponent al Sector Berga Est.- 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
Per decret núm. 8032, de 28 de juliol de 2017, de la Presidència d’aquesta Diputació
s’aprovà inicialment i definitivament, el Projecte de Revestiment de cunetes i millora
de marges a diverses vies provincials, any 2017 (9 lots), sense tràmit d’informació
pública en tractar-se d’un projecte de conservació, amb un pressupost de licitació de
quinze milions sis-cents dinou mil cent quaranta-un euros amb seixanta cèntims
(15.619.141,60 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA, d’import tres milions
dos-cents vuitanta mil dinou euros amb setanta-tres cèntims (3.280.019,73 EUR),
resulta tenir un pressupost total de divuit milions vuit-cents noranta-nou mil cent
seixanta-un euros amb trenta-tres cèntims (18.899.161,33 EUR), IVA inclòs,
d’acord amb els nou lots que es relacionen tot seguit:
A) Per al Lot 1: Sector Manresa
Pressupost de licitació d’1.484.950,66 EUR, IVA exclòs, més 311.839,64 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total d’1.796.790,30 EUR, IVA inclòs.
B) Per al Lot 2: Sector Vilafranca
Pressupost de licitació d’1.836.154,23 EUR, IVA exclòs, més 385.592,39 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.221.746,62 EUR, IVA inclòs.
C) Per al Lot 3: Sector Martorell
Pressupost de licitació d’1.177.909,14 EUR, IVA exclòs, més 247.360,92 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total d’1.425.270,06 EUR, IVA inclòs.
D) Per al Lot 4: Sector Granollers
Pressupost de licitació de 1.899.195,37 EUR, IVA exclòs, més 398.831,03 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.298.026,40 EUR, IVA inclòs.
E) Per al Lot 5: Sector Vic Nord
Pressupost de licitació d’1.293.956,00 EUR, IVA exclòs, més 271.730,76 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total d’1.565.686,76 EUR, IVA inclòs.
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F) Per al Lot 6: Sector Vic Centre
Pressupost de licitació de 2.015.603,77 EUR, IVA exclòs, més 423.276,79 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.438.880,56 EUR, IVA inclòs.
G) Per al Lot 7: Sector Vic Sud
Pressupost de licitació de 2.021.005,61 EUR, IVA exclòs, més 424.411,18 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.445.416,79 EUR, IVA inclòs.
H) Per al Lot 8: Sector Berga Est
Pressupost de licitació d’1.770.938,12 EUR, IVA exclòs, més 371.897,01 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.142.835,13 EUR, IVA inclòs.
I) Per al Lot 9: Sector Berga Oest
Pressupost de licitació de 2.119.428,69 EUR, IVA exclòs, més 445.080,02 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.564.508,71 EUR, IVA inclòs.
Per dictamen núm. 617, i en sessió ordinària de 9 de novembre de 2017, la Junta de
Govern aprovà l’expedient de contractació de les referides obres.
El 23 de novembre de 2017 es publicà la convocatòria de licitació en el Diari Oficial de
la Unió Europea, el 28 de novembre de 2017 en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, l’1 de desembre de 2017 en el Butlletí Oficial de l’Estat i el 23 de novembre
de 2017 en el Perfil de Contractant.
Dins del termini per a la presentació de proposicions presentaren oferta les empreses
següents: GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA (Lot 8); JOSEP VILANOVA, SA
(Lots 5 i 6); ASFALTOS DEL VALLÈS, SA (Lots 1 i 3); COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS, SA (Lots 4 i 6); AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (Lots 4 i 7); PASQUINA, SA
(Lots 7 i 9); BERGADANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, SA (Lot 8);
AGLOMERATS GIRONA, SA (Lots 1 i 6); OTXANDIANO DEMOLICIONES, SL (Lot 5);
EXCAVACIONS CÁCERES, SL (Lot 1); INNOVIA COPTALIA, SAU (Lots 6 i 7);
SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL (Lot 4); ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU (Lots 3 i 4); UTE: FIBRA Y SISTEMAS, SL-RIBALTA I FILLS, SA
(Lots 1 i 9); UTE: CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL (Lot 2); UTE: SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS, SA-ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA (Lots 3 i
4); EXCASERVA, SL (Lots 2 i 4); ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU (Lots
1 i 2); CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU (Lots 1 i 2); CONSTRUCCIONS DEUMAL,
SA (Lots 3 i 4); OBREMO, SL (Lots 2 i 3) i VIALITAT I SERVEIS, SLU (Lots 4 i 5).
El 15 de gener de 2018 es constituí la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat i prèvia qualificació dels documents presentats en temps i forma, es van
admetre les 6 proposicions presentades pel Lot 1, les 5 proposicions pel Lot 2, les 5
proposicions pel Lot 3, les 8 proposicions pel Lot 4, les 3 proposicions pel Lot 5, les 4
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proposicions pel Lot 6, les 3 proposicions pel Lot 7, les 2 proposicions pel Lot 8 i les 2
proposicions presentades pel Lot 9.
El 22 de gener de 2018 es constituí la Mesa de Contractació per a l’obertura de les
ofertes econòmiques. A continuació s’indica el resultat de les ofertes econòmiques
corresponents als Lots 1, 2, 5 i 8, dels quals es proposa la seva adjudicació amb el
present decret:
 Lot 1: Sector Manresa
EMPRESA
1
2
3
4
5
6

ASFALTOS DEL VALLÈS, SA
AGLOMERATS GIRONA, SA
EXCAVACIONS CÁCERES, SL
UTE: FIBRA Y SISTEMAS, SL-RIBALTA I FILLS, SA
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU

OFERTA
(IVA exclòs)
1.121.135,00 €
1.009.766,45 €
1.008.281,50 €
1.373.674,23 €
1.365.412,13 €
1.345.365,30 €

 Lot 2: Sector Vilafranca
OFERTA
(IVA exclòs)

EMPRESA
1
2
3
4
5

UTE: CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES DE
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL
EXCASERVA, SL
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
OBREMO, SL

1.244.545,00 €
1.273.005,73 €
1.725.066,90 €
1.612.327,03 €
1.781.069,00 €

 Lot 5: Sector Vic Nord
EMPRESA
1 JOSEP VILANOVA, SA
2 OTXANDIANO DEMOLICIONES, SL
3 VIALITAT I SERVEIS, SLU

OFERTA
(IVA exclòs)
1.035.164,80 €
1.222.785,40 €
1.188.498,59 €

 Lot 8: Sector Berga Est
EMPRESA
1 GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA
2 BERGADANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, SA

OFERTA
(IVA exclòs)
1.298.000,00 €
1.341.662,72 €

Pel que fa al Lot 1: Sector Manresa, la Mesa de Contractació proposà a l’òrgan de
contractació l’adjudicació a l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES, SL per ser l’oferta
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més avantatjosa per a l’administració, sempre i quan no estigués incursa en baixa
anormal o desproporcionada.
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures va emetre un informe signat el 5 de
febrer de 2018, pel qual comunicà que cap empresa incorria en baixa anormal o
desproporcionada. El referit informe és del tenor literal següent:
“En referència a l’adjudicació del procediment obert amb un sol criteri d’adjudicació de les
obres relatiu a “PROJECTE DE REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE MARGES A
DIVERSES VIES PROVINCIALS, AN7 2017 (9 LOTS), lot nº 1 - ZONA MANRESA ”
aprovat per acord de data 9 de novembre de 2017, per un pressupost de licitació de
1.484.950,66 euros més 311.839,64 € en concepte de 21% de IVA que fa un import total de
1.796.790,30 € ( UN MILIÓ SET-CENTS NORANTA-SIS MIL SET-CENTS NORANTA euros
amb TRENTA cèntims).
En data 15 de gener de 2018 la mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
va procedir a l’obertura del sobre 1 corresponent a la documentació administrativa de les
següents empreses:
CONTRACTISTA
ASFALTOS DEL VALLÈS, SA
AGLOMERATS GIRONA, SA
EXCAVACIONES CÁCERES, SL
UTE: FIBRA Y SISTEMAS, SL-RIBALTA I FILLS, SA
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
El Servei Jurídico-Administratiu ens informa que totes les empreses compleixen amb els
requisits assenyalats en els plecs de clàusules administratives aplicables en aquest
expedient per poder participar en aquesta licitació.
En data 22 de gener de 2018 la mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
va procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent als criteris automàtics de les empreses
admeses a la licitació.
El criteri automàtic d’adjudicació d’aquest procediment obert recollits en la clàusula 1.11 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte és el següent:
1.11) Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa serà:
 El preu ofertat: la proposició econòmica dels licitadors haurà de ser igual o inferior al
pressupost de licitació.
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima
puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació.
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S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
 Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més
elevada.
 Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a aquesta mitjana.
 Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les
ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de
menor quantia.
En cas que es presenti un oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
La puntuació màxima serà de 100 punts.
A continuació es relacionen per ordre de presentació de les pliques:
CONTRACTISTA

OFERTA

ASFALTOS DEL VALLÈS, SA

1.121.135,00

24,50%

AGLOMERATS GIRONA, SA

1.009.766,45

32,00%

EXCAVACIONES CÁCERES, SL

1.008.281,50

32,10%

UTE: FIBRA Y SISTEMAS, SL-RIBALTA I FILLS, SA

1.373.674,23

7,49%

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

1.365.412,13

8,05%

CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU

1.345.365,30

9,40%

Calculada la baixa mitjana, aquesta es situa en 1.203.939,10 €, IVA exclòs.
El límit per a descartar les ofertes al ser superiors en 10 punts percentuals a la baixa mitjana
s’ha situat en els 1.324.333,01 €, IVA exclòs, trobant-se les ofertes presentades per UTE:
FIBRA Y SISTEMAS, SL-RIBALTA I FILLS, SA, ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS,
SAU i CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU en aquesta situació.
Eliminades les referides ofertes i refet el càlcul, la baixa mitjana s’ha situat en els
1.046.394,32 €, IVA exclòs.
El límit inferior a partir del qual les propostes econòmiques s’han considerat presumptament
desproporcionades s’ha situat en els 914.754,89 €, IVA exclòs, no existint cap oferta en
aquesta situació.
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En conseqüència, l’ordre de les empreses ordenades en funció de la puntuació obtinguda en
base al criteri establert en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
es el següent:
Contractista

Oferta

Punts

EXCAVACIONES CÁCERES, SL

1.008.281,50

87,75

AGLOMERATS GIRONA, SA

1.009.766,45

87,48

ASFALTOS DEL VALLÈS, SA

1.121.135,00

66,98

CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU

1.345.365,30

25,70

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

1.365.412,13

22,01

UTE: FIBRA Y SISTEMAS, SL-RIBALTA I FILLS, SA

1.373.674,23

20,49

“

El 9 de febrer de 2018 es requerí a l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES, SL perquè
presentés la documentació que s’especifica a la clàusula 1.18) del Plec de clàusules
administratives particulars que regulen aquesta contractació.
L’empresa EXCAVACIONS CÁCERES, SL va presentar tota la documentació
requerida i va constituir la garantia definitiva per la quantitat de 50.414,08 EUR el 19
de febrer de 2018.
Pel que fa al Lot 2: Sector Vilafranca, la Mesa de Contractació proposà a l’òrgan de
contractació l’adjudicació a la UTE: CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES DE
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL per ser l’oferta més
avantatjosa per a l’administració, sempre i quan no estigués incursa en baixa anormal
o desproporcionada.
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures va emetre un informe signat el 5 de
febrer de 2018, pel qual comunicà que cap empresa incorria en baixa anormal o
desproporcionada. El referit informe és del tenor literal següent:
“En referència a l’adjudicació del procediment obert amb un sol criteri d’adjudicació de les
obres relatiu a “PROJECTE DE REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE MARGES A
DIVERSES VIES PROVINCIALS, AN7 2017 (9 LOTS), lot nº 2 - ZONA VILAFRANCA ”
aprovat per acord de data 9 de novembre de 2017, per un pressupost de licitació de
1.836.154,23 euros més 385.592,39 € en concepte de 21% de IVA que fa un import total de
2.221.746,62 € (DOS MILIONS DOS-CENTS VINT-I-UN MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS
euros amb SEIXANTA-DOS cèntims).
En data 15 de gener de 2018 la mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
va procedir a l’obertura del sobre 1 corresponent a la documentació administrativa de les
següents empreses:
CONTRACTISTA
UTE: CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL
EXCASERVA, SL
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
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CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
OBREMO, SL
El Servei Jurídico-Administratiu ens informa que totes les empreses compleixen amb els
requisits assenyalats en els plecs de clàusules administratives aplicables en aquest
expedient per poder participar en aquesta licitació.
En data 22 de gener de 2018 la mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
va procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent als criteris automàtics de les empreses
admeses a la licitació.
El criteri automàtic d’adjudicació d’aquest procediment obert recollits en la clàusula 1.11 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte és el següent:
1.11) Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa serà:
 El preu ofertat: la proposició econòmica dels licitadors haurà de ser igual o inferior al
pressupost de licitació.
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima
puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
 Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més
elevada.
 Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a aquesta mitjana.
 Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les
ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de
menor quantia.
En cas que es presenti un oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
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La puntuació màxima serà de 100 punts.
A continuació es relacionen per ordre de presentació de les pliques:
CONTRACTISTA
UTE:
CONTRATAS
VILOR,
SL-ACTIVIDADES
DE
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL
EXCASERVA, SL
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
OBREMO, SL

OFERTA
1.244.545,00

32,22%

1.273.005,73
1.725.066,90
1.612.327,03
1.781.069,00

30,67%
6,05%
12,19%
3,00%

Calculada la baixa mitjana, aquesta es situa en 1.527.202,73 €, IVA exclòs.
El límit per a descartar les ofertes al ser superiors en 10 punts percentuals a la baixa mitjana
s’ha situat en els 1.679.923,01€, IVA exclòs, trobant-se les ofertes presentades per ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU i OBREMO, SL en aquesta situació.
Eliminades les referides ofertes i refet el càlcul, la baixa mitjana s’ha situat en els
1.376.625,92 €, IVA exclòs.
El límit inferior a partir del qual les propostes econòmiques s’han considerat presumptament
desproporcionades s’ha situat en els 1.238.963,33 € IVA exclòs, no existint cap oferta en
aquesta situació.
En conseqüència, l’ordre de les empreses ordenades en funció de la puntuació obtinguda en
base al criteri establert en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
es el següent:
Contractista
UTE:
CONTRATAS
VILOR,
SL-ACTIVIDADES
DE
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL

Oferta

Punts

1.244.545,00

99,07

EXCASERVA, SL

1.273.005,73

94,30

CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU

1.612.327,03

37,48

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

1.725.066,90

18,60

OBREMO, SL

1.781.069,00

9,22

“

El 9 de febrer de 2018 es requerí a la UTE: CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES
DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL perquè presentés la
documentació que s’especifica a la clàusula 1.18) del Plec de clàusules administratives
particulars que regulen aquesta contractació.
La UTE: CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL perquè, SL va presentar tota la documentació
requerida i va constituir la garantia definitiva per la quantitat de 62.227,25 EUR el 20
de febrer de 2018.
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Pel que fa al Lot 5: Sector Vic Nord, la Mesa de Contractació proposà a l’òrgan de
contractació l’adjudicació a l’empresa JOSEP VILANOVA, SA per ser l’oferta més
avantatjosa per a l’administració, sempre i quan no estigués incursa en baixa anormal
o desproporcionada.
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures va emetre un informe signat el 5 de
febrer de 2018, pel qual comunicà que cap empresa incorria en baixa anormal o
desproporcionada. El referit informe és del tenor literal següent:
“En referència a l’adjudicació del procediment obert amb un sol criteri d’adjudicació de les
obres relatiu a “PROJECTE DE REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE MARGES A
DIVERSES VIES PROVINCIALS, AN7 2017 (9 LOTS), lot nº 5 - ZONA VIC NORD” aprovat
per acord de data 9 de novembre de 2017, per un pressupost de licitació de 1.293.956,00
euros més 271.730,76 € en concepte de 21% de IVA que fa un import total de 1.565.686,76
€ (UN MILIÓ CINC-CENTS SEIXANTA-CINC MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS euros amb
SETANTA-SIS cèntims).
En data 15 de gener de 2018 la mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
va procedir a l’obertura del sobre 1 corresponent a la documentació administrativa de les
següents empreses:
CONTRACTISTA
JOSEP VILANOVA, SA
OTXANDIANO DEMOLICIONES, SL
VIALITAT I SERVEIS, SLU
El Servei Jurídico-Administratiu ens informa que totes les empreses compleixen amb els
requisits assenyalats en els plecs de clàusules administratives aplicables en aquest
expedient per poder participar en aquesta licitació.
En data 22 de gener de 2018 la mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
va procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent als criteris automàtics de les empreses
admeses a la licitació.
El criteri automàtic d’adjudicació d’aquest procediment obert recollits en la clàusula 1.11 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte és el següent:
1.11) Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa serà:
 El preu ofertat: la proposició econòmica dels licitadors haurà de ser igual o inferior al
pressupost de licitació.
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima
puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
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 Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més
elevada.
 Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a aquesta mitjana.
 Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les
ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de
menor quantia.
En cas que es presenti un oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
La puntuació màxima serà de 100 punts.
A continuació es relacionen per ordre de presentació de les pliques:
CONTRACTISTA
JOSEP VILANOVA, SA
OTXANDIANO DEMOLICIONES, SL
VIALITAT I SERVEIS, SLU

OFERTA
1.035.164,80
1.222.785,40
1.188.498,59

20,00%
5,50%
8,15%

Calculada la baixa mitjana, aquesta es situa en 1.148.816,26 €, IVA exclòs.
El límit per a descartar les ofertes al ser superiors en 10 punts percentuals a la baixa mitjana
s’ha situat en els 1.263.697,89 €, IVA exclòs, no trobant-se cap de les ofertes presentades
en aquesta situació.
Així mateix, el límit inferior a partir del qual les propostes econòmiques s’han considerat
presumptament desproporcionades s’ha situat en els 1.033.934,64 €, IVA exclòs, no existint
cap oferta en aquesta situació.
En conseqüència, l’ordre de les empreses ordenades en funció de la puntuació obtinguda en
base al criteri establert en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
es el següent:
Contractista
JOSEP VILANOVA, SA
VIALITAT I SERVEIS, SLU
OTXANDIANO DEMOLICIONES, SL
“
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1.035.164,80
1.188.498,59
1.222.785,40
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40,56
27,37
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El 14 de febrer de 2018 es requerí a l’empresa JOSEP VILANOVA, SA perquè
presentés la documentació que s’especifica a la clàusula 1.18) del Plec de clàusules
administratives particulars que regulen aquesta contractació.
L’empresa JOSEP VILANOVA, SA va presentar tota la documentació requerida i va
constituir la garantia definitiva per la quantitat de 51.758,24 EUR el 26 de febrer de
2018.
Pel que fa al Lot 8: Sector Berga Est, la Mesa de Contractació proposà a l’òrgan de
contractació l’adjudicació a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA
per ser l’oferta més avantatjosa per a l’administració, sempre i quan no estigués
incursa en baixa anormal o desproporcionada.
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures va emetre un informe signat el 5 de
febrer de 2018, amb data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu el 19 de febrer de
2018, pel qual comunicà que cap empresa incorria en baixa anormal o
desproporcionada. El referit informe és del tenor literal següent:
“En referència a l’adjudicació del procediment obert amb un sol criteri d’adjudicació de les
obres relatiu a “PROJECTE DE REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE MARGES A
DIVERSES VIES PROVINCIALS, AN7 2017 (9 LOTS), lot nº 8 - ZONA BERGA EST ”
aprovat per acord de data 9 de novembre de 2017, per un pressupost de licitació de
1.770.938,12 euros més 371.897,01 € en concepte de 21% de IVA que fa un import total de
2.142.835,13 € ( DOS MILIONS CENT QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC
euros amb TRETZE cèntims).
En data 15 de gener de 2018 la mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
va procedir a l’obertura del sobre 1 corresponent a la documentació administrativa de les
següents empreses:
CONTRACTISTA
GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA
BERGADANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, SA
El Servei Jurídico-Administratiu ens informa que totes les empreses compleixen amb els
requisits assenyalats en els plecs de clàusules administratives aplicables en aquest
expedient per poder participar en aquesta licitació.
En data 22 de gener de 2018 la mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
va procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent als criteris automàtics de les empreses
admeses a la licitació.
El criteri automàtic d’adjudicació d’aquest procediment obert recollits en la clàusula 1.11 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte és el següent:
1.11) Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa serà:
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 El preu ofertat: la proposició econòmica dels licitadors haurà de ser igual o inferior al
pressupost de licitació.
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima
puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
 Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més
elevada.
 Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a aquesta mitjana.
 Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les
ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de
menor quantia.
En cas que es presenti un oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
La puntuació màxima serà de 100 punts.
A continuació es relacionen per ordre de presentació de les pliques:
CONTRACTISTA
OFERTA
GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA
1.298.000,00
BERGADANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, SA 1.341.662,72

26,71%
24,24%

El límit inferior a partir del qual les propostes econòmiques s’han considerat presumptament
desproporcionades s’ha situat en els 1.073.330,18 €, IVA exclòs, no trobant-se cap oferta en
aquesta situació.
En conseqüència, l’ordre de les empreses ordenades en funció de la puntuació obtinguda en
base al criteri establert en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars,
es el següent:
Contractista

Oferta

Punts

GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA

1.298.000,00

67,79
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BERGADANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, SA

1.341.662,72

61,54

“

El 9 de febrer de 2018 es requerí a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS
CASTELLOT, SA perquè presentés la documentació que s’especifica a la clàusula
1.18) del Plec de clàusules administratives particulars que regulen aquesta
contractació.
L’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA va presentar tota la
documentació requerida i va constituir la garantia definitiva per la quantitat de
64.900,00 EUR el 14 de febrer de 2018.
La despesa total corresponent als Lots 1: Sector Manresa, 2: Sector Vilafranca,
5: Sector Vic Nord i 8: Sector Berga Est de 5.549.049,48 EUR, IVA inclòs, s’ha
d’imputar amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del
pressupost d’aquesta Diputació per a l’exercici 2018, atès que es tracta d’una despesa
d’inversió financerament sostenible.
L’adjudicació de la resta de Lots (3, 4, 6, 7 i 9) es tramitarà en un altre acord, atès que
les empreses proposades com adjudicatàries estan dins del termini de presentació de
la documentació que s’especifica a la clàusula 1.18) del Plec de clàusules
administratives particulars que regulen aquesta contractació
FONAMENTS DE DRET
En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP), atès que l’expedient s’ha iniciat abans de l’entrada
en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), de conformitat amb allò establert en la seva disposició transitòria 1a.
No obstant això, cal assenyalar que com l’adjudicació es produeix després de l’entrada
en vigor de la LCSP, i d’acord amb la seva disposició transitòria 3a, regirà aquesta Llei
quant als efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de
pròrrogues.
A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i
concordants del TRLCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de
referència.
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una disposició addicional
6a a la LOEPSF estableix els requisits que han de complir les corporacions locals als
efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2016,
d’acord amb la definició d’inversió financerament sostenible.
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El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de competència per adoptar
aquest acord en la Junta de Govern, d’acord amb l'apartat 3.1.a de la Refosa 1/2016,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, sobre
delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència
(publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- ADJUDICAR de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat celebrada el 22 de gener de 2018 i els informes de
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures signats el 5 de febrer de 2018, la
contractació de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de
marges a diverses vies provincials, any 2017 (9 lots):
 Pel Lot 1: Sector Manresa a l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES,SL, amb
NIF B-60193265 i domicili a 08296 Castellbell i el Vilar, Avinguda Catalunya,
núm. 129, per un import d’un milió vuit mil dos-cents vuitanta-un euros amb
cinquanta cèntims (1.008.281,50 EUR) i l’IVA al 21% de dos-cents onze mil
set-cents trenta-nou euros amb dotze cèntims (211.739,12 EUR), resultant un
import total d’un milió dos-cents vint mil vint euros amb seixanta-dos
cèntims (1.220.020,62 EUR), d’acord amb la seva oferta.
 Pel Lot 2: Sector Vilafranca a la UTE: CONTRATAS VILOR, SLACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN,
SL, amb NIF U-98977820 i domicili a 46010 València, c/ Periodista José
Ombuena, núm. 5, per un import d’un milió dos-cents quaranta-quatre mil
cinc-cents quaranta-cinc euros (1.244.545,00 EUR) i l’IVA al 21% de doscents seixanta-un mil tres-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta-cinc
cèntims (261.354,45 EUR), resultant un import total d’un milió cinc-cents cinc
mil vuit-cents noranta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims (1.505.899,45
EUR), d’acord amb la seva oferta.
 Pel Lot 5: Sector Vic Nord a l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, amb NIF
A-17444092 i domicili a 17857 Sant Joan de les Fonts, Barri Rossinyol, s/n, per
un import d’un milió trenta-cinc mil cent seixanta-quatre euros amb vuitanta
cèntims (1.035.164,80 EUR) i l’IVA al 21% de dos-cents disset mil tres-cents
vuitanta-quatre euros amb seixanta-un cèntims (217.384,61 EUR), resultant
un import total d’un milió dos-cents cinquanta-dos mil cinc-cents quarantanou euros amb quaranta-un cèntims (1.252.549,41 EUR), d’acord amb la seva
oferta.
 Pel Lot 8: Sector Berga Est a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS
CASTELLOT, SA, amb NIF A-58086026 i domicili a 08513 Prats de Lluçanès,
Avinguda Pau Casals, 46, 1r, per un import d’un milió dos-cents noranta-vuit
mil euros (1.298.000,00 EUR) i l’IVA al 21% de dos-cents setanta-dos mil
cinc-cents vuitanta euros (272.580,00 EUR), resultant un import total d’un
milió cinc-cents setanta mil cinc-cents vuitanta euros (1.570.580,00 EUR),
d’acord amb la seva oferta.
264

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon.- DISPOSAR la despesa total de 5.549.049,48 EUR, IVA inclòs, corresponents
als Lots 1: Sector Manresa, 2: Sector Vilafranca, 5: Sector Vic Nord i 8: Sector Berga
Est, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost
d’aquesta Diputació per a l’exercici 2018; atès que es tracta d’una despesa d’inversió
financerament sostenible.
Tercer.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, d’acord amb el detall següent:
 Lot 1: Sector Manresa

1
2
3
4
5

EMPRESA
OFERTA (IVA exclòs)
AGLOMERATS GIRONA, SA
1.009.766,45 €
ASFALTOS DEL VALLÈS, SA
1.121.135,00 €
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
1.345.365,30 €
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
1.365.412,13 €
UTE: FIBRA Y SISTEMAS, SL-RIBALTA I FILLS, SA
1.373.674,23 €

 Lot 2: Sector Vilafranca
EMPRESA
1
2
3
4

EXCASERVA, SL
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
OBREMO, SL

OFERTA (IVA exclòs)
1.273.005,73 €
1.612.327,03 €
1.725.066,90 €
1.781.069,00 €

 Lot 5: Sector Vic Nord
EMPRESA
1 VIALITAT I SERVEIS, SLU
2 OTXANDIANO DEMOLICIONES, SL

OFERTA (IVA exclòs)
1.188.498,59 €
1.222.785,40 €

 Lot 8: Sector Berga Est
EMPRESA
1 BERGADANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS,SA

OFERTA (IVA exclòs)
1.341.662,72 €

Quart.- COMUNICAR als respectius adjudicataris que hauran de concórrer a
formalitzar els contractes quan siguin requerits, en el benentès que les dites
formalitzacions no es produiran abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la
remissió de la notificació del present acord, i en el mateix termini presentar el Pla de
Seguretat i Salut de les obres, prèviament informat pel coordinador de seguretat i
salut.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució als participants en aquest procediment de
contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil de Contractant.
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Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el Perfil de Contractant, en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Diari
Oficial de la Unió Europea.”
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, informar favorablement
el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca de Jafre i Can Vendrell (Parc
del Garraf), i elevar-lo al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per a la seva
aprovació.- 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:
“
I. ANTECEDENTS
En els darrers anys l’escenari de la gestió forestal s’ha modificat substancialment, tant
pel que fa als aspectes econòmics i productius, com als de conservació i socials. La
demanda de nous productes forestals com la biomassa per a usos energètics, la major
consciència social dels serveis ambientals que produeixen les masses forestals, com a
reguladores del cicle hidrològic, el control de l’erosió, o conservació de la biodiversitat,
així com també l’aparició de models de pagament pels serveis ambientals, fan
necessari revisar els models d’ordenació i reforçar aquestes funcions.
L’instrument bàsic de planificació és l’ordenació forestal, mitjançant la qual
s’organitzen en l’espai i el temps les actuacions de gestió forestal, tenint en compte
totes les restriccions del medi i la importància de les externalitats, i fent que els
objectius dels propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i
ambientalment. L’ordenació forestal pretén garantir la sostenibilitat de l’ús múltiple del
bosc. La protecció i conservació dels ecosistemes, les activitats de lleure que s’hi
puguin desenvolupar i l’obtenció de productes forestals són els seus usos més
rellevants.
A fi i efecte d’aconseguir l’esmentat objectiu, i tal i com estableix l’article 53 de la Llei
6/1988, forestal de Catalunya, la gestió forestal en terrenys de propietat pública es
regularà per les entitats titulars mitjançant Projectes d’ordenació o Plans Tècnics de
Gestió i Millora Forestal.
L’ordenació forestal dels boscos públics es concreta en dos tipus de documents
tècnics: els projectes d’ordenació forestal (PO) i els plans tècnics de gestió i millora
forestal (en endavant, PTGMF), d’aplicació a les finques forestals superiors a les 25
hectàrees, o, en el cas de finques menors de 25 ha, els plans simples de gestió
forestal (PSGF).
Als darrers divuit anys, la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha desenvolupat una
política activa de foment de la gestió a les finques forestals de la seva propietat
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ubicades als espais naturals protegits dels quals és responsable de la seva gestió.
Amb aquesta intenció s’ha potenciat la redacció dels plans tècnics de gestió i millora
forestal (PTGMF) d’aquestes finques i l’execució dels mateixos, a fi i efecte de donar
compliment a allò que estableixen els seus corresponents plans especials: la protecció
i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica,
fent-lo compatible, entre d’altres, amb l’explotació dels recursos forestals.
La finalitat dels instruments d’ordenació és facilitar i millorar la gestió de les finques
forestals, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc d’una gestió
forestal sostenible, d’acord amb els objectius següents:
- Integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat dels terrenys forestals
en les seves vessants de producció de béns i serveis ambientals i socioculturals,
per assegurar-ne la conservació, garantir la producció de matèries primeres i
aprofitar adequadament els recursos naturals renovables.
- Facilitar la participació dels propietaris dels terrenys forestals mitjançant eines de
planificació que els permetin implicar-se en la gestió dels seus terrenys en el
marc de la política forestal de Catalunya.
- Col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i en la generació d’ocupació de les
poblacions rurals, proveint de matèries primes i serveis la societat.
L’àmbit del present pla tècnic de gestió i millora forestal coincideix amb les finques de
Jafre i Can Vendrell, que van ser adquirides l’any 1997 per la Diputació de Barcelona,
15 anys després que aquestes es veiessin totalment afectades per un incendi forestal
l’any 1982 i tres després de l’incendi que va afectar la totalitat de la finca de Can
Vendrell i el sector nord de Jafre.
Les finques de Jafre i Can Vendrell són propietat de la Diputació de Barcelona i estan
incloses dins del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai
Natural del Garraf, aprovat definitivament el 16 de desembre de 1986 (DOGC núm.
805, de 18.02.87), modificat i aprovat per resolució del Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques el 19 de novembre de 2001 (DOGC núm. 3592 d’11 de març de
2002). El Pla Especial defineix com el seu objectiu general l’establiment d’un règim de
protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat
biològica de l’espai natural del Garraf, compatible amb l’aprofitament sostenible dels
seus recursos i l’activitat dels seus habitants, així com l’ordenació de l’ús públic i el
foment del coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació
ambiental.
Les finques de Jafre i Can Vendrell es troben situades al massís del Garraf, el qual
forma part de la Serralada Litoral Central. Ocupen terrenys que pertanyen al terme
municipal d’Olivella, a la comarca del Garraf. Aquesta propietat té una superfície de
212,95 hectàrees.
El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal objecte d’aprovació planifica les finques de
Jafre i Can Vendrell amb l’objectiu general de la conservació, la potenciació i
l’aprofitament sostenible dels recursos (paisatge (lleure), biomassa, fusta i pastures
d’aprofitament principalment) dels hàbitats. D’acord amb l’objectiu general del present
Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, a cadascuna de les unitats mínimes de
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planificació (rodals) se’ls ha donat una funció que marcarà l’objectiu preferent de
gestió. Tradicionalment, es diu que els boscos compleixen funcions productives,
ambientals i socio-culturals. La funció productiva serà l’aprofitament dels diferents tipus
de recursos que ofereix el bosc (fustes, llenyes, suro, pinyes, pastures, apicultura, etc.)
D’altra banda, com a funció ambiental s’entén la conservació de la biodiversitat i dels
equilibris ecològics. Les funcions ambiental i social dels boscos s’inclouen dins del
conjunt d’externalitats de les quals és beneficiaria de societat.
En tractar-se d’un àmbit forestal de superfície superior a les 25 hectàrees (la superfície
total forestal de la finca de Jafre i Can Vendrell és de 210,65 hectàrees), d’acord amb
el previst a l’article 3.1.b) de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es
regulen els instruments de regulació forestal, el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal
(PTGMF) és l’eina adequada per justificar canvis en l’ús del sòl –que no en la seva
qualificació urbanística-, ja que aquest contempla la finca en la seva globalitat i en
proposa la gestió adequada. Aquesta eina permet planificar a llarg termini, i fixar els
objectius a aconseguir aportant criteris tècnics a la gestió del bosc. A més, en ell es
detallen totes les actuacions a realitzar, tant els aprofitaments (tallades) com les
millores (repàs de pistes forestals, construcció de pistes forestals, aclarides,
estassades, plantacions, construcció de punts d’aigua...).
Totes les actuacions que consten en un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal estan
planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cada un
dels anys de vigència del Pla de Gestió tota la informació necessària per dur-les a
terme: tipus d’actuació, zona on s’ha de dur a terme, hectàrees que compren
l’actuació, tones de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides), la manera com
s’han de realitzar. En aquest cas, la vigència del present Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal és de vint anys.
Per finques de titularitat pública d’entitats locals és necessari la certificació de l’òrgan
competent corresponent en el qual consti l’informe favorable sobre l’instrument
d’ordenació forestal que serà aprovat per l’administració autonòmica, d’acord amb
l’article 10.1,b) de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat
de Catalunya.
II. NORMATIVA APLICABLE
Els articles 116.2, i 111 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen que
correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida amb l’Estat de la
regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments
i els serveis forestals.
Els articles 32.3 i 33 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests
(modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol), determinen que les forests públiques i
privades hauran de tenir un instrument d’ordenació forestal i que són les comunitats
autònomes les competents per aprovar-lo.
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, preveu que per a la gestió
correcta dels terrenys forestals es redactin els projectes d’ordenació forestal i els Plans
tècnics de gestió i millora forestal, les instruccions dels quals han de ser fixades,
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d’acord amb l’actual atribució de competències en matèria forests, pel Centre de la
Propietat Forestal i la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
L’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat de Catalunya, té
per objecte la regulació dels instruments d’ordenació forestal, no urbanístics, i del seu
procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment.
A l’informe tècnic de l’enginyer de monts, de data 23 de maig de 2017, que consta a
l’expedient, s’exposa que, amb anterioritat a l’aprovació de l’Ordre AAM/246/2013, de
14 d’octubre, els PTGMF, redactats per la Diputació de Barcelona, es presentaven
davant de l’administració forestal signats per l’enginyer de monts de l’Oficina Tècnica
de Parcs Naturals, el director del parc on s’ubica la finca i amb el vist-i-plau del cap de
la mateixa oficina.
El capítol 3 de l’Ordre citada estableix el procediment i els tràmits d’aprovació dels
instruments d’ordenació forestal (articles 7 a 17).
Tractant-se de finques de titularitat pública d’entitats locals, previ l’informe favorable
d’aquestes, l’aprovació dels instruments d’ordenació forestal correspon a la Generalitat
de Catalunya (articles 10 a 12).
Vist el punt 3.4,g) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, redactat el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la Finca de
Jafre i Can Vendrell (Parc del Garraf) –que afecta a un àmbit forestal de superfície
superior a les 25 hectàrees, amb una vigència de vint anys-, escau informar-lo
favorablement per a la seva aprovació per la Generalitat de Catalunya, en els termes
de la normativa citada.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de
les finques de Jafre i Can Vendrell, que s’adjunta com annex al present dictamen, i
ELEVAR-LO al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació.
Segon. FACULTAR al president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, perquè
en nom i representació de la Diputació de Barcelona adopti les resolucions i formalitzi
els documents necessaris per a l’execució d’aquests acords.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes
escaients.”
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari
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33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
del Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals per a l’any 2018 i el seu
programa tècnic.- 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:
“La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i les agrupacions de
defensa forestal (ADF), desenvolupa cada any el Pla d’informació i vigilància contra els
incendis forestals (PVI). Aquesta iniciativa forma part del programa de suport als
municipis en la prevenció dels incendis forestals, que té com a finalitat principal evitarlos i limitar-ne els seus efectes.
Aquesta campanya s’organitza a partir d’un Pla d’informació i vigilància que té caràcter
genèric i que s’executa a partir de programes tècnics anuals.
Els objectius del Pla d’informació i vigilància són:
a) Reduir el nombre d’incendis amb una presència activa al territori, treballant per a
la sensibilització, la detecció de punts de risc que poden ser causa d’un incendi
forestal i la dissuasió de conductes imprudents que comporten un risc.
b) Minimitzar els efectes dels incendis realitzant tasques de vigilància per a la
detecció ràpida dels incendis forestals i l’avís immediat als equips d’extinció.
c) Assistir tècnicament l’ajuntament en cas d’incendi important facilitant la
informació sobre l’estat de les infraestructures de prevenció a la zona, les
actuacions possibles després de l’incendi per restaurar la zona afectada i donant
suport a l’activació del pla d’emergències.
I que per assolir els esmentats objectius es:
 Sensibilitza, informa i fomenta la participació de la societat en la prevenció dels
incendis forestals.
 Cobreix el màxim de territori forestal amb un cost raonable a través d’una
vigilància mòbil, present i activa en les zones de més risc.
Vist el bon acolliment que té aquest Pla d’informació i vigilància contra incendis
forestals, i els resultats positius obtinguts en les anteriors campanyes, són les raons
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any
2018.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari ha dissenyat un conjunt d’accions informatives, dissuasives i d’anticipació,
dirigides a evitar l’inici dels incendis forestals, que es concreten al Pla d’informació i
vigilància contra els incendis forestals. Aquest pla conté propostes per al
desplegament i distribució en el territori, de personal especialitzat i del material
necessari per a complir la seva tasca d’informació i vigilància amb eficiència i
seguretat.
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Aquest programa es va iniciar l’any 1996 amb una prova pilot a la comarca de l’Alt
Penedès i es va estendre a gairebé tota la superfície forestal de la província l’any
2000. En aquests 22 anys s’ha constatat una sensibilització dels ciutadans i una
disminució molt marcada de les conductes de risc. És per això que s’està treballant per
intensificar els esforços d’informació i dissuasió en aquells punts concrets on es
concentra la població usuària del bosc sense oblidar la vigilància en aquelles zones
més sensibles i/o desprotegides amb un èmfasi especial la Xarxa de Parcs Naturals de
la Diputació de Barcelona. Per fer-ho possible, es contracta personal per cobrir el
territori forestal amb unitats mòbils d’informació i vigilància i un reforç de vigilància fixa
en espais naturals d’alt valor paisatgístic, ecològic i cultural.
Vist que el programa tècnic, que s’adjunta com a annex al present dictamen, és l’eina
que desenvolupa les directrius i característiques del pla i recull les especificacions de
la campanya present, en aquest cas campanya 2018, pel que fa a planificació, gestió i
assignació de mitjans materials i humans.
Vist que el programa tècnic també inclou el pressupost general estimat de la
campanya i els termes en què es finança aquest pressupost.
Vist que la relació entre les ADF, els ajuntaments, la Diputació de Barcelona i altres
institucions públiques i privades participants en el Pla d’informació i vigilància
s’estableix mitjançant convenis administratius que defineixen les condicions de
col·laboració.
Vist el punt 3.4,i.1) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(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 realització del Pla d’informació i vigilància contra incendis
forestals per a l’any 2018 i el seu programa tècnic, que s’adjunta com annex al present
dictamen.
Segon.- INFORMAR del pressupost estimatiu que es destinarà a la realització
d’aquest pla.”
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34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de
Montserrat, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de
les finques forestals del seu àmbit territorial.- 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:
“Vist que en data de 28 de març de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat i del Conveni Marc de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí,
Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de
Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell,
Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat,
per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb
els Programes Anuals.
Aquest Programa anual i els successius fins al de 2019, es redactaran i gestionaran
tenint en compte l’acord del conveni de col·laboració formalitzat en data 18 de
desembre de 2014 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat, on aquesta entitat es compromet a desenvolupar les
accions que li corresponen segons el Projecte LIFE13BIO/ES/000094 LIFE
MONTSERRAT aprovat en data 24 de juny de 2014.
El projecte LIFE MONTSERRAT és un pla integrat de restauració forestal que
complementa la gestió forestal i la ramaderia extensiva per a la prevenció d’incendis
forestals i preservació de la biodiversitat, on l’acció principal es centra en la disminució
de la càrrega de combustible en zones estratègiques i la creació d’un paisatge en
estructura de mosaic que comporti a una compartimentació territorial, positiva des del
punt de vista de la prevenció d’incendis. El projecte LIFE es desenvolupa mitjançant
cinc accions: preparatòries, concretes per a la conservació, de seguiment de l’impacte
del projecte, de sensibilització i difusió i de gestió general del projecte.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2018, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes
Anuals, que per aquest exercici és de quatre-cents tres mil cinc-cents Euros
(403.500,00 €).
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Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2018 entre la Diputació de
Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat per la
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu
àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2018.
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de
l’esmentat Programa anual, pel seu import total de quatre-cents tres mil cinc-cents
Euros (403.500,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de
Montserrat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del present
exercici.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat i als ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató,
El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat,
Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses,
Viladecavalls.”

Programa Anual 2018, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals ENTORNS DE MONTSERRAT
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Aquest programa anual ha estat redactat per la Comissió de treball, formada per
l’Associació de propietaris forestals Entorns de Montserrat, els ajuntaments de
Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol
de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant
Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls i la Diputació de Barcelona.
Any 2018
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1.- Objecte i àmbit d’actuació
El Programa Anual és el document que determina les actuacions de restauració i
millora forestal per a la prevenció d’incendis que es tractaran durant l’any, estableix els
costos i preus que regiran aquests treballs, i defineix el pressupost i la seva forma de
finançament.
El Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el Conveni Marc de
Col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de: Castellbell i
el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de
Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç
de Castellet, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls, i l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat per a l’execució d’un Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal, aprovat per Ple de la Diputació de Barcelona de data 28 de març de 2012,
l’Assemblea General de l’Associació de data 8 de febrer de 2012 i els corresponents
Plens Municipals dels Ajuntaments esmentats.
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Aquest Programa anual i els successius fins al de 2019, es redactaran i gestionaran
tenint en compte l’acord del conveni de col·laboració formalitzat en data 18 de
desembre de 2014 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat, on aquesta entitat es compromet a desenvolupar les
accions que li corresponen segons el Projecte LIFE13BIO/ES/000094 LIFE
MONTSERRAT aprovat en data 24 de juny de 2014.
El projecte LIFE MONTSERRAT és un pla integrat de restauració forestal que
complementa la gestió forestal i la ramaderia extensiva per a la prevenció d’incendis
forestals i preservació de la biodiversitat, on l’acció principal es centra en la disminució
de la càrrega de combustible en zones estratègiques i la creació d’un paisatge en
estructura de mosaic que comporti a una compartimentació territorial, positiva des del
punt de vista de la prevenció d’incendis. El projecte LIFE es desenvolupa mitjançant
cinc accions: preparatòries, concretes per a la conservació, de seguiment de l’impacte
del projecte, de sensibilització i difusió i de gestió general del projecte.
2.- Inversions
2.1. Gestió forestal
Pressupost: 397.000,00€
D’acord amb els criteris establerts al Pla Marc vigent, s’ha seleccionat per a la seva
execució l’any 2018 les finques que s’exposen en la taula I.
Màxim el 15 de febrer de 2019, es redactarà un informe justificatiu de les unitats de
gestió finalment executades, i de les possibles variacions de pressupost de les
diferents partides dins de cada un dels apartats. Aquest informe es presentarà signat
pel President de l’Associació i pel Tècnic de la Diputació de Barcelona assignat a
l’Associació. La desviació en la previsió actual pot veure’s motivada per diverses raons
entre les que estaria la negativa per part de la propietat a signar el contracte amb
l’Associació, un canvi d’ús del sòl planificat o execució prèvia de l’actuació per part de
la propietat, o bé quan es comprovi que la unitat de gestió requereix d’un tractament
forestal diferent al planificat.
Taula I. Actuacions previstes dins el Pla Marc i seleccionades en el Programa
Anual 2018.
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE PINEDES DE PI BLANC
MUNICIPI

FINCA

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)

INVERSIÓ
PREVISTA (€)

TRACTAMENT PREVIST

122,12

117.527,76 €

Aclarida de plançoneda

45,6

43.885,24 €

Aclarida de plançoneda
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts

Castellgalí

Mas Enric de la
Serra i Oller del
Mas
Casanova

El Bruc

Sant Simeó

11,83

28.286,30 €

El Bruc

Antic Can Olé

2,02

3.440,16 €

Sant Salvador de
Guardiola
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MUNICIPI

FINCA

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)

INVERSIÓ
PREVISTA (€)

El Bruc

Antic Can Ollé

6,32

13.055,86 €

El Bruc

Sant Miquel

12,03

22.890,83 €

El Bruc

Julenques

3,34

4.103,74 €

El Bruc

Julenques

4,36

4.125,09 €

El Bruc

Can Maçana

8,59

19.747,00 €

El Bruc

Bosc dels Frares

0,65

261,81 €

El Bruc

Obaga de l'Elies

1,85

595,26 €

El Bruc

Obaga de l'Elies

6,84

11.632,19 €

Sant Salvador de
Guardiola

Mas Brunet

16,06

24.888,65 €

Vacarisses

El Mim├│

8,24

11.532,06 €

Collbató

Cal Rogent

1,72

2.406,67 €

Castellgalí

Cal Casa Saies

4,79

11.020,53 €

Castellgalí

el Gall

2,56

5.889,80 €

Castellgalí

Casanova de
l'Otzet

1,95

4.487,65 €

Castellgalí

Cal Ponç

8,35

19.213,21 €

Esparreguera

Can Roca

0,92

2.760,00 €

Esparreguera

Mas Manader

14,55

20.371,12 €

Esparreguera

Can Paloma

5,88

8.238,78 €

Esparreguera

Can Estruch del
Cairat

4,43

6.206,19 €

Marganell

l'Oliver

6,98

10.434,11 €

301,98

397.000 €

TRACTAMENT PREVIST
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts
Adevesament i recuperació
d'espais oberts

2.2. Estudis
Pressupost: 5.000,00 €
Objectiu: Estudi de la potencialitat de producció de fusta de les finques associades per
incentivar la gestió privada, promovent l’autosuficiència de l’associació i millorant els
serveis ecosistèmics.
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Justificació: La principal raó de ser de l’APFEM al llarg de la seva existència ha estat la
restauració forestal a l’empar del conveni marc de col·laboració signat entre la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i l’Associació. Ara, 14 anys després de la
seva creació, l’associació ha crescut i preten desenvolupar el Pla Marc, més enllà dels
recursos que obté directament del conveni per poder atendre amb l’autogestió les
masses ja restaurades i les masses de bosc adult associades. El creixent interès per
part del municipis d’abastir les instal·lacions municipals amb estella local i la recent
incorporació de l’Associació a BOSCAT FUSTA S.L, són una oportunitat per iniciar
aquest camí. Aquestes masses encara que no tenen la prioritat de les masses
esdevingudes postincendi, és important incentivar la seva gestió per tal de promoure
l’autosuficiència de l’associació i millorar els serveis ecosistèmics.
D’acord amb l’establert en el Pla Marc vigent, les finques forestals associades tenen
un potencial de producció de fusta en alguns indrets de l’associació, aquestes dades
però són obsoletes. Per tot això, s’encarregarà un estudi de la potencialitat de
producció de fusta de les finques associades.
3.- Despeses generals de funcionament
S’entén per despeses de funcionament al conjunt de despeses que ha de realitzar
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat per a poder executar el
Programa Anual 2018, redactar el Programa Anual 2019 i cercar finançament
complementari. Les despeses de funcionament previstes per l’any 2018 són les
següents:
3.1 Suport laboral, fiscal i comptable (gestoria)
Pressupost: 1.500,00 €
Objectiu: Recolzar a l’Associació per a l’acompliment de les seves obligacions fiscals,
laborals i comptables i permetre les activitats de comunicació i difusió de l’associació
entre els socis i fora de la mateixa.
Justificació: El pressupost correspon al cost anual d’una gestoria per tal de realitzar
tasques de secretaria, gestió de cobraments i pagaments, i ajudar a donar compliment
de tota la normativa vigent en matèria laboral, fiscal i comptable i a les despeses de
papereria i altres despeses relatives a les activitats de difusió per tal de realitzar les
activitats de comuniciació pròpies de l’associació.
4.- Contractació i execució dels treballs
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs. Adjunt a cada
contracte entre l’Associació i l’empresa forestal, hi haurà un plec de condicions
tècniques per a la correcta execució dels treballs. Al mateix temps, s’exigirà a
l’adjudicatari el compliment de totes les obligacions laborals i fiscals, així com la
normativa de seguretat i salut en el treball.
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L’Associació, adjudicarà la subcontractació dels treballs forestals descrits en l'acció C2
del projecte LIFE BIO/ES/00094 LIFE MONTSERRAT. mitjançant una licitació que es
realitzarà durant el primer semestre de 2018. Aquesta forma de licitació, és un
procediment de concurrència que té com a finalitat garantir l'efectivitat dels principis de
transparència i igualtat de tracte; tal com s'especifica a l'article 8.3 de les Disposicions
Comunes 2013. del Projecte projecte LIFE BIO/ES / 00094 LIFE MONTSERRAT.
La Comissió de Treball de l'Associació assessorarà en l’adjudicació d’aquests treballs,
tal com s’esmenta en el punt tercer del Conveni Marc, i seguint criteris econòmics,
tècnics i de solvència i capacitat professional de l’empresa forestal seleccionada.
L’Associació de Propietaris Forestals i el propietari signaran, prèviament a l’execució
dels treballs, un contracte a on es definiran els drets i obligacions dels signants;
especificant les condicions per cada finca i d’acord amb el Programa Anual vigent.
5.- Pressupost
La distribució del pressupost total pel Programa Anual 2018 és la següent:
Codi
2.1
2.2

3.1

Projectes

Amidaments
(ha)

Aportacions
Diputació de
Barcelona (€)

Aportacions
Associació
(€)

Pressupost
Total (€)

Gestió forestal

301,98

397.000,00

0,00

397.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

1.500,00

0,00

1.500,00

403.500,00

0,00

403.500,00

Estudi de la
potencialitat de
producció de fusta de
les finques associades
Suport laboral, fiscal i
comptable (gestoria)

TOTAL

301,98

* Correspon a una estimació dels amidaments a realitzar. La distribució exacta quedarà definida a
l'informe justificactiu redactat com a màxim el 15 de febrer de 2019.

6.- Finançament
D’acord amb l’apartat anterior el finançament del Programa Anual serà el següent:
Entitat
Diputació de Barcelona
Associació de Propietaris
TOTAL

Aportació (€)
403.500,00
0,00
403.500,00

7.- Formes de pagament
La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament dels seus compromisos de
finançament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902, tal i com
es detalla a continuació:
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La justificació de les obres detallades en aquest programa i de la resta de despeses,
es realitzarà mitjançant un informe favorable del tècnic de l’Associació amb el vist-iplau del cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal que verifiqui que s’han
acomplert els objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels
fons econòmics a la seva consecució, i una relació valorada del President de
l’Associació de Propietaris Forestals de les despeses relatives als recursos emprats i a
les activitats dutes a terme, així com dels ingressos percebuts per les mateixes
activitats.
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per
part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les
quanties estipulades en el present Programa Anual i els imports efectivament
justificats. Aquesta Associació al temps que rebrà els diners pagarà a l’/les
empresa/es.
En relació a cada declaració valorada, es pagarà:
 Base imposable + IVA, quan els conceptes justificats no suposen activitat
econòmica, fet que no permet la deducció de l’IVA.
 Només la base imposable, quan els conceptes justificats representin una activitat
econòmica i, per tant, l’Associació, en no ser consumidor final, es pot deduir
l’IVA.
El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà,
com a màxim, fins a 10 de desembre de 2018.
8.- Protecció de dades de caràcter personal
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present conveni
marc caldrà tenir present què les Entitats signatàries, com a responsables dels seus
respectius fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent
sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i
modificació de fitxers.
Les Associacions de Propietaris Forestals com a beneficiaries tindran a disposició de
la Diputació de Barcelona els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne
consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la justificació de la
despesa.
Les dades facilitades per les entitats indicades al punt I del present conveni marc
seran incloses al fitxer “Agenda i proveïdors” per al manteniment de les relacions
institucionals i administratives entre els signataris del present conveni marc, i al fitxer
“Gestió econòmica” amb la finalitat de la fiscalització i gestió dels pagaments.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el
Registre general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008
Barcelona
o
a
qualsevol
altre
oficina
del
Registre
general
(http://www.diba.cat/web/registre/).
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En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat
de les dades no sent excessives per a les finalitats indicades al punt anterior.
La Diputació com a directora del Pla Marc tractarà les dades identificatives dels
propietaris forestals, dels usufructuaris de les finques, així com dels seus
representants legals, com a encarregada del tractament, amb la única finalitat de
garantir la realització de les tasques necessàries per a la correcta gestió de l’objecte
del present conveni marc, i amb total sotmetiment (incloent-hi el seu personal) a la
normativa de protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega,
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les
condicions següents:
a.

Utilitzar les dades que es faciliten, només per a la finalitat objecte d’aquest
conveni marc.

b.

No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva
conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa de les entitats
responsables de les dades.

c.

No contractar amb tercers cap de les prestacions que formen part de l’objecte
principal d’aquest contracte i que comporten el tractament de dades personals,
llevat de serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels propis
serveis de la Diputació.

d.

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què
hagin tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el
seu objecte.

e.

Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats
d’aquest encàrrec.

f.

Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.

g.

Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell Bàsic, segons el que
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb
les especificacions següents:
- Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de
seguretat aplicables.
-

Destruir les dades de caràcter personal tractades en el decurs de l’objecte del
present conveni marc , un cop finalitzat aquest.

9.- Vigència del Programa Anual
Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener
fins al 10 de desembre de l’any 2018.
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10.- Aprovació del Programa Anual
Aquest Programa Anual de l’any 2018, ha estat aprovat, tal com estableix el Conveni
Marc, en les dates expressades a continuació.
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia,
per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques
forestals del seu àmbit territorial.- 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:
“Vist que en data de 23 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia i del Conveni Marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra,
Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera i l’Associació de Propietaris
Forestals Boscos Bages-Anoia, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb
els Programes Anuals.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2018, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes
Anuals, que per aquest exercici és de cent-tres mil Euros (103.000,00 €).
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni l’inici de les actuacions
derivades del Programa anual han de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació dels
actes de l’Administració.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2018, que s’adjunta com a
annex, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
Bages-Anoia per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les
finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2018.
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de
l’esmentat Programa anual, pel seu import total de cent-tres mil Euros (103.000,00 €) a
favor de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del pressupost 2018.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos Bages-Anoia i als ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra,
Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera.”
Programa Anual 2018, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia
Aquest programa anual ha estat redactat per la Comissió de treball, formada per
l’Associació de propietaris forestals Boscos del Bages-Anoia, els ajuntaments de
d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant
Pere Sallavinera i la Diputació de Barcelona.
Any 2018
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1.- Objecte i àmbit d’actuació
El Programa Anual és el document que determina les actuacions de restauració i
millora forestal per a la prevenció d’incendis que es tractaran durant l’any, estableix els
costos i preus que regiran aquests treballs, i defineix el pressupost i la seva forma de
finançament.
El Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el Conveni Marc de
Col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Aguilar de
Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera
i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages –Anoia per a l’execució del Pla
Marc de Restauració i Millora Forestal, aprovat per Ple de la Diputació de Barcelona a
data 23 de febrer de 2012, l’Assemblea General de l’Associació de data 13 d’abril de
2012 i els corresponents Plens Municipals dels Ajuntaments esmentats.
2.- Inversions
2.1. Gestió forestal
D’acord amb els criteris establerts al Pla Marc vigent, s’ha seleccionat per a la seva
execució l’any 2018 les finques que s’exposen en la taula I.
Com a màxim el 15 de febrer de 2019, posterior a la finalització de l’execució del
Programa anual 2018, es redactarà un informe justificatiu de les unitats de gestió
finalment executades, i de les possibles variacions de pressupost de les diferents
partides dins de cada un dels apartats. Aquest informe es presentarà signat pel
President de l’Associació i pel Tècnic de la Diputació de Barcelona assignat a
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l’Associació. La desviació en la previsió actual pot veure’s motivada per diverses raons
entre les que estaria la negativa per part de la propietat a signar el contracte amb
l’Associació, un canvi d’ús del sòl planificat o execució prèvia de l’actuació per part de
la propietat, o bé quan es comprovi que la unitat de gestió requereix d’un tractament
forestal diferent al planificat.
Taula I. Actuacions previstes dins el Pla Marc i seleccionades en el Programa
Anual 2018.
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE PINEDES DE PI BLANC

Cal Roig
Sociats

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)
7,5
41,6

INVERSIÓ
PREVISTA (€)
8.000,00
50.000,00

El Collet

19,5

36.000,00

68,6

94.000,00

MUNICIPI

FINCA

Sant Mateu
de Bages
Fonollosa

TRACTAMENT
PREVIST
Aclarida de plançoneda
i selecció de tanys
Aclarida de millora dins
de ZAP

2.2. Gestió de la Pastura
El 2007 es va redactar un Pla de Gestió Ramadera Extensiva (a partir d’ara Pla) amb
el propòsit de contribuir a la millora de la gestió forestal i a la prevenció dels incendis
forestals en l’àmbit territorial dels municipis que formen part de l’Associació.
Per gestionar correctament aquest Pla, l’Associació necessita el suport d’un tècnic
especialista en ramaderia per realitzar un seguiment i un control que vetlli pel bon
funcionament del Pla.
El seguiment, control i posterior gestió del funcionament del Pla té en compte els
següents aspectes:
 La determinació dels règims i patrons de pastura per a l’assoliment dels objectius
del Pla, amb les corresponents adaptacions i revisions anuals.
 El seguiment de l’aprofitament ramader més adequat per a cada zona i
l'establiment o correcció d’una càrrega ramadera òptima per a cada tipus de
bestiar i bosc.
 La gestió òptima de les explotacions ramaderes extensives per a la zona d'acord
amb criteris de prevenció d’incendis, determinant el grau de rotació del bestiar
necessari per assolir els objectius i establint les necessitats complementàries per
a gestionar correctament el Pla.
 L’anàlisi i la determinació de possibles millores econòmiques i tècniques de
l’aprofitament ramader.
 El control de l’acompliment dels acords signats amb els ramaders.
 El seguiment anual de l'evolució de la pastura i de la vegetació arbustiva, per
determinar el grau d’assoliment d’objectius i compliment d’acords.
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Durant aquest any es preveu continuar afavorint la creació de zones de pastura en les
Zones d’Actuació Prioritària (ZAP) per a prevenció d'incendis mitjançant desbrossades
puntuals de vegetació (matollar) que millorin els efectes de la pastura en el bosc i/o la
creació o millora d’algun punt d’aigua bàsic per al desenvolupament del Pla.
L’àmbit d’actuació del Pla són els boscos de les finques associades dels municipis de
Sant Mateu de Bages i Fonollosa.
El pressupost que l'Associació destinarà durant el 2018 a la Gestió de la pastura serà
de 9.000,00 €.
3.- Despeses generals de funcionament
S’entén per despeses de funcionament al conjunt de despeses que ha de realitzar
l’Associació de Propietais Forestals Boscos Bages – Anoia per a poder executar el
Programa Anual 2018, redactar el Programa Anual 2019 i cercar finançament
complementari. Les despeses de funcionament previstes per l’any 2018 són les
següents:
3.1.

Suport laboral, fiscal , comptable i difussió (gestoria)

Pressupost: 2.200,00 €
Objectiu: recolzar a l’Associació per a l’acompliment de les seves obligacions fiscals,
laborals, comptables, de difussió i material.
Justificació: el pressupost correspon al cost anual d’una gestoria per tal de realitzar
tasques de secretaria, gestió de cobraments i pagaments, i ajudar a donar compliment
de tota la normativa vigent en matèria laboral, fiscal i comptable; així com difondre i
comunicar a tots els associats i ajuntaments implicats, les accions derivades del
funcionament de l’associació (enviament de cartes, material, etc.).
3.2.

Despeses d’automoció

Pressupost: 989,85 €
Objectius: Garantir les condicions de desplaçament i treball del personal de
l’Associació al bosc i a les zones de treball necessàries per tal d’efectuar les seves
tasques encomanades d’acord amb el Conveni Marc.
Justificació: Que històricament i per facilitar els treballs dels tècnics que gestionen
l’Associació, la Diputació de Barcelona, ha vingut donant suport posant-li a disposició
dos vehicles en règim de rènting i que, des del 2012 i 2013 són propietat de
l’Associació gràcies al finançament de la Diputació. Actualment, aquesta última es fa
càrrec de les despeses de reparacions, manteniment, carburants i altres despeses
d’automoció.
El pressupost correspon a l’assegurança anual, l’impost de circulació i la ITV dels
citats vehicles.
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4.- Contractació i execució dels treballs
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs. Adjunt a cada
contracte entre l’Associació i l’empresa forestal, hi haurà un plec de condicions
tècniques per a la correcta execució dels treballs. Al mateix temps, s’exigirà a
l’adjudicatari el compliment de totes les obligacions laborals i fiscals, així com la
normativa de seguretat i salut en el treball.
La Comissió de Treball assessorarà en l’adjudicació d’aquests treballs, tal com
s’esmenta en el Conveni Marc, i seguint criteris econòmics, tècnics i de solvència i
capacitat professional de l’empresa forestal seleccionada.
L’Associació de Propietaris Forestals i el propietari signaran, prèviament a l’execució
dels treballs, un contracte a on es definiran els drets i obligacions dels signants;
especificant les condicions per cada finca i d’acord amb el Programa Anual vigent.
5.- Pressupost
La distribució del pressupost total pel Programa Anual 2018 és la següent:
Codi

2.1.
2.2.
3.1.
3.2.

Projectes
Restauració i
millora de pinedes
de pi blanc
Gestió de la
pastura
Despeses de
gestoria
Despeses
d’automoció
TOTAL

Amidaments*

Aportacions
Diputació de
Barcelona (€)

Aportacions
Associació
(€)

Pressupost
Total (€)

68,6 ha

94.000,00

0,00

94.000,00

-

9.000,00

0,00

9.000,00

-

0,00

2.200,00

-

0,00

989,85

989,85

68,6 ha

103.000,00

3.189,85

106.189,85

2.200,00

*Correspon a una estimació dels amidaments a realitzar. La distribució exacta quedarà
definida a l’informe justificatiu redactat com a màxim el 15 de febrer de 2019.
6.- Finançament
D’acord amb l’apartat anterior el finançament del Programa Anual serà el següent:
Entitat
Diputació de Barcelona
Associació de Propietaris
TOTAL

Aportació (€)
103.000,00
3.189,85
106.189,85

La part del pressupost aportat per l’Associació que finalment invertirà està supeditada
al cobrament de les factures emeses per l’Associació en concepte de la venda de la
fusta. En cas de variacions, es justificarà de manera pertinent en l’informe final. En cas
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de cobrament molt retardat, aquest import es destinarà al Programa Anual del següent
any.
7.- Formes de pagament
La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament dels seus compromisos de
finançament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902, tal i com
es detalla a continuació:
La justificació de les obres detallades en aquest programa i de la resta de despeses,
es realitzarà mitjançant un informe favorable del tècnic de l’Associació amb el vist-iplau del cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal que verifiqui que s’han
acomplert els objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels
fons econòmics a la seva consecució, i una relació valorada del President de
l’Associació de Propietaris Forestals de les despeses relatives als recursos emprats i a
les activitats dutes a terme, així com dels ingressos percebuts per les mateixes
activitats.
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per
part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les
quanties estipulades en el present Programa Anual i els imports efectivament
justificats. Aquesta Associació al temps que rebrà els diners pagarà a l’/les
empresa/es.
En relació a cada declaració valorada, es pagarà:
 Base imposable + IVA, quan els conceptes justificats no suposen activitat
econòmica, fet que no permet la deducció de l’IVA.
 Només la base imposable, quan els conceptes justificats representin una activitat
econòmica i, per tant, l’Associació, en no ser consumidor final, es pot deduir
l’IVA.
El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà,
com a màxim, fins a 10 de desembre de 2018. La part corresponent al finançament
aportat per l'Associació de Propietaris Forestals, podrà justificar-se com a màxim el 15
de febrer de l’any següent.
8.- Protecció de dades de caràcter personal
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present
Programa Anual caldrà tenir present què les Entitats signatàries, com a responsables
dels seus respectius fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la
normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre
creació i modificació de fitxers.
Les Associacions de Propietaris Forestals com a beneficiaries tindran a disposició de
la Diputació de Barcelona els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne
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consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la justificació de la
despesa.
Les dades facilitades per les entitats indicades al punt I del present conveni seran
incloses al fitxer “Agenda i proveïdors” per al manteniment de les relacions
institucionals i administratives entre els signataris del present Programa Anual, i al
fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de la fiscalització i gestió dels pagaments.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el
Registre general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008
Barcelona
o
a
qualsevol
altre
oficina
del
Registre
general
(http://www.diba.cat/web/registre/).
En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat
de les dades no sent excessives per a les finalitats indicades al punt anterior.
La Diputació com a directora del Pla Marc tractarà les dades identificatives dels
propietaris forestals, dels usufructuaris de les finques, així com dels seus
representants legals, com a encarregada del tractament, amb la única finalitat de
garantir la realització de les tasques necessàries per a la correcta gestió de l’objecte
del present Programa Anual, i amb total sotmetiment (incloent-hi el seu personal) a la
normativa de protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega,
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les
condicions següents:
a.

Utilitzar les dades que es faciliten, només per a la finalitat objecte d’aquest
Prorama Anual.

b.

No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva
conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa de les entitats
responsables de les dades.

c.

No contractar amb tercers cap de les prestacions que formen part de l’objecte
principal d’aquest contracte i que comporten el tractament de dades personals,
llevat de serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels propis
serveis de la Diputació.

d.

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què
hagin tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el
seu objecte.

e.

Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats
d’aquest encàrrec.

f.

Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.

g.

Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell Bàsic, segons el que
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
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personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb
les especificacions següents:
 Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de
seguretat aplicables.
 Destruir les dades de caràcter personal tractades en el decurs de l’objecte del
present conveni marc, un cop finalitzat aquest.
9.- Vigència del Programa Anual
Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener
fins al 10 de desembre de l’any 2018.
10.- Aprovació del Programa Anual
Aquest Programa Anual de l’any 2018, ha estat aprovat, tal com estableix el Conveni
Marc, en les dates expressades a continuació.
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages
Nord, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les
finques forestals del seu àmbit territorial.- 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:
“Vist que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord i del Conveni Marc de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Callús, Castellnou de Bages, Navàs,
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos del Bages Nord, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb
els Programes Anuals.
Atès que el Programa Anual corresponent a l’exercici 2018, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes
Anuals, que per aquest exercici és de cent trenta-tres mil Euros (133.000,00 €).
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Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions
derivades del Programa Anual han de ser iniciades dins el primer trimestre de l’any.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació dels
actes de l’Administració.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2018, que s’adjunta com a
annex, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
del Bages Nord per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les
finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2018.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de
l’esmentat Programa Anual, pel seu import total de cent trenta-tres mil Euros
(133.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del pressupost 2018.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos del Bages Nord i als ajuntaments de Callús, Castellnou del Bages, Navàs,
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada i Súria.”
Programa Anual 2018, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord

492

Àrea de Presidència
Secretaria General

Any 2018
ÍNDEX

1.- Objecte i àmbit d’actuació .................................................................................... 493
2.- Inversions ............................................................................................................ 494
2.1. Gestió forestal .................................................................................................. 494
2.2. Millora d’accessos a masies ........................................................................... 494
3.- Despeses generals de funcionament ................................................................... 495
3.1.

Despeses d’automoció ........................................................................... 495

3.2.

Suport laboral, fiscal i comptable (gestoria) ......................................... 496

3.3.

Despeses de difussió i de material ........................................................ 496

4.- Contractació i execució dels treballs .................................................................... 496
5.- Pressupost........................................................................................................... 496
6.- Finançament ........................................................................................................ 497
7.- Formes de pagament ........................................................................................... 497
8.- Protecció de dades de caràcter personal ............................................................. 498
9.- Vigència del Programa Anual .............................................................................. 499
10.- Aprovació del Programa Anual .......................................................................... 500
1.- Objecte i àmbit d’actuació
El Programa Anual és el document que determina les actuacions de restauració i
millora forestal per a la prevenció d’incendis que es tractaran durant l’any, estableix els
costos i preus que regiran aquests treballs, i defineix el pressupost i la seva forma de
finançament.
El Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el Conveni Marc de
Col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Callús,
Castellnou de Bages, Navàs, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor i Súria, i
l’Associació de Propietaris Boscos del Bages Nord a l’execució del Pla Marc de
Restauració i Millora Forestal, aprovat per Ple de la Diputació de Barcelona a data 22
de desembre de 2011, l’Assemblea General de l’Associació de data 29 de gener de
2012 i els corresponents òrgans de govern dels Ajuntaments esmentats.
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2.- Inversions
2.1. Gestió forestal
D’acord amb els criteris establerts al Pla Marc vigent, s’ha seleccionat per a la seva
execució l’any 2018 les finques que s’exposen en la taula I.
Com a màxim el 15 de febrer de 2019, posterior a la finalització de l’execució del
Programa anual 2018, es redactarà un informe justificatiu de les unitats de gestió
finalment executades, i de les possibles variacions de pressupost de les diferents
partides dins de cada un dels apartats. Aquest informe es presentarà signat pel
President de l’Associació i pel Tècnic de la Diputació de Barcelona assignat a
l’Associació. La desviació en la previsió actual pot veure’s motivada per diverses raons
entre les que estaria la negativa per part de la propietat a signar el contracte amb
l’Associació, un canvi d’ús del sòl planificat o execució prèvia de l’actuació per part de
la propietat, o bé quan es comprovi que la unitat de gestió requereix d’un tractament
forestal diferent al planificat.
Taula I. Actuacions previstes dins el Pla Marc i seleccionades en el Programa
Anual 2018.
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE PINEDES DE PI BLANC

La Portella
Casanova del Pla
El Sallés
Cal Fusté
El Palà i Aubesa
Cal Bartomeu
Cal Mestre Mayol
Llorenç Sagués

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)
12,75
7,73
10,85
2,05
8,69
1,07
13,14
1,50

INVERSIÓ
PREVISTA (€)
14.025,00
9.276,00
11.935,00
1.845,00
13.035,00
1.300,00
17.082,00
1.500,00

Santa Marta

9,29

9.290,00

Vilaseca

12,00

MUNICIPI

FINCA

Callús
Navàs

Sant Joan
de
Vilatorrada
Castellnou
de Bages

79,07

30.000,00
109.288,00

TRACTAMENT
PREVIST

Aclarida de
plançoneda i selecció
de tanys

Aclarida de millora dins
de ZAPs

PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE ROUREDES
MUNICIPI

FINCA

Navàs

Cal Mestre Mayol

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)
14,80
14,80

2.2. Millora d’accessos a masies
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L’àmbit d’actuació d’aquest projecte són aquells camins que connecten les masies
habitades i/o amb activitats econòmiques dels sectors primari, secundari o terciari amb
la xarxa viària principal; de finques que signin el contracte amb l’Associació, dins els
municipis amb Conveni amb l’Associació. L’ordre d’execució d’aquests camins es
determina pel sorteig anual realitzat en una Comissió de Treball ordinària, amb la
presència de representants municipials i de la propietat de tots els municipis de l’àmbit
de l’Associació.
La millora dels camins es fa segons els següents estàndards generals: a) plataforma
de 3,5 -4 m d’amplada; b) ferm amb capa de tot-u de 10 cm de gruix i formigonat dels
guals; i c) drenatge amb cunetes i canonades transversals amb arquetes de captació.
El pressupost estimat per la millora dels camins és d’entre 18.000,00 i 21.000,00 € per
quilòmetre. Els rendiments aplicables a aquests treballs són orientatius i es
modificaran a mesura que variïn les condicions del mercat, la tecnologia o el nivell de
coneixements.
El pressupost que l’Associació destina enguany a la millora dels accessos a masies
s’exposa en la taula II.
Taula II. Millora d’accessos a masies habitades.
MUNICIPI
Castellnou
de Bages

FINCA

LONGITUD
PREVISTA
(km)

INVERSIÓ
PREVISTA (€)

Gallifa (Cal Ticó)

0,68

13.585,94

0,68

13.585,94

TRACTAMENT
PREVIST
Millora de l’accés a la
masia

En cas de modificació de la previsió descrita anteriorment, s’especificará i es justificarà
dins l’informe a presentar esmentat en el punt 2.1 d’aquest document.
3.- Despeses generals de funcionament
S’entén per despeses de funcionament al conjunt de despeses que ha de realitzar
l’Associació de Propietais Forestals Boscos del Bages Nord per a poder executar el
Programa Anual 2018, redactar el Programa Anual 2019 i cercar finançament
complementari. Les despeses de funcionament previstes per l’any 2018 són les
següents:
3.1.

Despeses d’automoció

Pressupost: 600,00 €
Objectius: Garantir les condicions de desplaçament i treball del personal de
l’Associació al bosc i a les zones de treball necessàries per tal d’efectuar les seves
tasques encomanades d’acord amb el Conveni Marc.
Justificació: Que històricament i per facilitar els treballs dels tècnics que gestionen
l’Associació, la Diputació de Barcelona, ha vingut donant suport posant-li a disposició
un vehicle en règim de rènting i que, des del 2012 és propietat de l’Associació gràcies
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al finançament de la Diputació. Actualment, aquesta última es fa càrrec de les
despeses de reparacions, manteniment, carburants i altres despeses d’automoció.
El pressupost correspon a l’assegurança anual, l’impost de circulació i la ITV del citat
vehicle.
3.3.

Suport laboral, fiscal i comptable (gestoria)

Pressupost: 1.400,00 €
Objectiu: Recolzar a l’Associació per a l’acompliment de les seves obligacions fiscals,
laborals i comptables.
Justificació: El pressupost correspon al cost anual d’una gestoria per tal de realitzar
tasques de secretaria, gestió de cobraments i pagaments, i ajudar a donar compliment
de tota la normativa vigent en matèria laboral, fiscal i comptable.
3.4.

Despeses de difussió i de material

Pressupost: 100,00 €
Objectiu: difondre i comunicar a tots els associats i ajuntaments implicats, les accions
derivades del funcionament de l’associació (enviament de cartes, material, etc.).
Justificació: pressupost destinat a despeses de material i correus, per tal de poder
garantir el funcionament de la pròpia Associació, així com establir un nexe de
comunicació amb els seus associats.
4.- Contractació i execució dels treballs
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs. Adjunt a cada
contracte entre l’Associació i l’empresa forestal, hi haurà un plec de condicions
tècniques per a la correcta execució dels treballs. Al mateix temps, s’exigirà a
l’adjudicatari el compliment de totes les obligacions laborals i fiscals, així com la
normativa de seguretat i salut en el treball.
La Comissió de Treball assessorarà en l’adjudicació d’aquests treballs, tal com
s’esmenta en el Conveni Marc, i seguint criteris econòmics, tècnics i de solvència i
capacitat professional de l’empresa forestal seleccionada.
L’Associació de Propietaris Forestals i el propietari signaran, prèviament a l’execució
dels treballs, un contracte a on es definiran els drets i obligacions dels signants;
especificant les condicions per cada finca i d’acord amb el Programa Anual vigent.
5.- Pressupost
La distribució del pressupost total pel Programa Anual 2018 és la següent:
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Codi

2.1

2.2
3.1
3.2
3.3

Apartat

Restauració i
millora de pinedes
de pi blanc
Restauració i
millora de rouredes
Millora d’accessos
a masies habitades

Amidaments

Aportacions
Diputació de
Barcelona (€)

Aportacions
Associació
(€)

Pressupost
Total (€)

79,07 ha

109.288,00

0,00

109.288,00

14,80 ha

11.864,28

0,00

11.864,28

0,68 km

11.847,72

1.738,22

13.585,94

Despeses
d’automoció
Despeses de
gestoria
Despeses de
difusió i material

0,00

600,00

600,00

0,00

1.400,00

1.400,00

100,00

100,00

0,00
133.000,00

TOTAL

3.838,22

136.838,22

Correspon a una estimació dels amidaments a realitzar. La distribució exacta quedarà
definida a l’informe justificatiu redactat com a màxim el 15 de febrer de 2019.
6.- Finançament
D’acord amb l’apartat anterior el finançament del Programa Anual serà el següent:
Entitat
Diputació de Barcelona
Associació de Propietaris
TOTAL

Aportació (€)
133.000,00
3.838,22
136.838,22

La part del pressupost aportat per l’Associació que finalment invertirà està supeditada
al cobrament de les factures emeses per l’Associació en concepte de la venda de la
fusta. En cas de variacions, es justificarà de manera pertinent en l’informe final. En cas
de cobrament molt retardat, aquest import es destinarà al Programa Anual del següent
any.
7.- Formes de pagament
La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament dels seus compromisos de
finançament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902, tal i com
es detalla a continuació:
La justificació de les obres detallades en aquest programa i de la resta de despeses,
es realitzarà mitjançant un informe favorable del tècnic de l’Associació amb el vist-iplau del cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal que verifiqui que s’han
acomplert els objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels
fons econòmics a la seva consecució, i una relació valorada del President de
l’Associació de Propietaris Forestals de les despeses relatives als recursos emprats i a
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les activitats dutes a terme, així com dels ingressos percebuts per les mateixes
activitats.
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per
part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les
quanties estipulades en el present Programa Anual i els imports efectivament
justificats. Aquesta Associació al temps que rebrà els diners pagarà a l’/les
empresa/es.
En relació a cada declaració valorada, es pagarà:
 Base imposable + IVA, quan els conceptes justificats no suposen activitat
econòmica, fet que no permet la deducció de l’IVA.
 Només la base imposable, quan els conceptes justificats representin una activitat
econòmica i, per tant, l’Associació, en no ser consumidor final, es pot deduir
l’IVA.
El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà,
com a màxim, fins a 10 de desembre de 2018. La part corresponent al finançament
aportat per l'Associació de Propietaris Forestals, podrà justificar-se com a màxim el 15
de febrer del 2019.
8.- Protecció de dades de caràcter personal
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present
Programa Anual caldrà tenir present què les Entitats signatàries, com a responsables
dels seus respectius fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la
normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre
creació i modificació de fitxers.
Les Associacions de Propietaris Forestals com a beneficiaries tindran a disposició de
la Diputació de Barcelona els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne
consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la justificació de la
despesa.
Les dades facilitades per les entitats indicades al punt I del present conveni seran
incloses al fitxer “Agenda i proveïdors” per al manteniment de les relacions
institucionals i administratives entre els signataris del present Programa Anual, i al
fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de la fiscalització i gestió dels pagaments.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el
Registre general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008
Barcelona
o
a
qualsevol
altre
oficina
del
Registre
general
(http://www.diba.cat/web/registre/).
En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat
de les dades no sent excessives per a les finalitats indicades al punt anterior.
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La Diputació com a directora del Pla Marc tractarà les dades identificatives dels
propietaris forestals, dels usufructuaris de les finques, així com dels seus
representants legals, com a encarregada del tractament, amb la única finalitat de
garantir la realització de les tasques necessàries per a la correcta gestió de l’objecte
del present Programa Anual, i amb total sotmetiment (incloent-hi el seu personal) a la
normativa de protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega,
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les
condicions següents:
a.

Utilitzar les dades que es faciliten, només per a la finalitat objecte d’aquest
Prorama Anual.

b.

No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva
conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa de les entitats
responsables de les dades.

c.

No contractar amb tercers cap de les prestacions que formen part de l’objecte
principal d’aquest contracte i que comporten el tractament de dades personals,
llevat de serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels propis
serveis de la Diputació.

d.

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què
hagin tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el
seu objecte.

e.

Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats
d’aquest encàrrec.

f.

Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.

g.

Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell Bàsic, segons el que
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb
les especificacions següents:

h.

Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de
seguretat aplicables.

i.

Destruir les dades de caràcter personal tractades en el decurs de l’objecte del
present Programa Anual, un cop finalitzat aquest.

9.- Vigència del Programa Anual
Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener
fins al 10 de desembre de l’any 2018.
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10.- Aprovació del Programa Anual
Aquest Programa Anual de l’any 2018, ha estat aprovat, tal com estableix el Conveni
Marc, en les dates expressades a continuació.
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa anual per a l’any 2018 del Pla Marc de restauració i
millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà
Verd, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les
finques forestals del seu àmbit territorial.- 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:
“Vist que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola,
Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de
Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd,
per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord a través dels Programes Anuals.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2018, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes
Anuals, que per aquest exercici és de cent vuit mil Euros (108.000,00 €).
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades dins el primer trimestre de l’any.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació dels
actes de l’Administració.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa anual per a l’any 2018 del Pla Marc
de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, aprovat per la Diputació de
Barcelona en Ple de data de 22 de desembre de 2011, amb efectes des de l’1 de
gener de 2018.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de
l’esmentat Programa anual, pel seu import total de cent vuit mil Euros (108.000,00 €) a
favor de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50405/17200/48902 del present exercici.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Berguedà Verd, als ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella,
Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-Reig, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada
i Viver i Serrateix”

Programa Anual 2018, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals BERGUEDÀ VERD

Aquest Programa Anual ha estat redactat per la Comissió de Treball, formada per
l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, els ajuntaments d’Avià, Borredà,
Casserres, l’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-Reig, la Quar,
Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada i Viver i Serrateix i la Diputació de Barcelona.
Any 2018
ÍNDEX
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3.- Despeses generals de funcionament ..................................................................... 4
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Suport al funcionament orgànic de l’associació (enginyeria forestal) ............. 4

4.- Contractació i execució dels treballs ...................................................................... 5
5.- Pressupost............................................................................................................. 6
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7.- Formes de pagament ............................................................................................. 7
8.- Protecció de dades de caràcter personal ............................................................... 8
9.- Vigència del Programa Anual................................................................................. 9
10.- Aprovació del Programa Anual .............................................................................. 9
1.- Objecte i àmbit d’actuació
El Programa Anual és el document que determina les actuacions de restauració i
millora forestal per a la prevenció d’incendis que es tractaran durant l’any, estableix els
costos i preus que regiran aquests treballs, i defineix el pressupost i la seva forma de
finançament.
El Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el Conveni Marc de
Col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Avià, Borredà,
Casserres, l’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, la Quar,
Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada i Viver i Serrateix, i l’Associació de Propietaris
Berguedà Verd a l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, aprovat per
Ple de la Diputació de Barcelona de data 22 de desembre de 2011, l’Assemblea
General de l’Associació de data 21 de gener de 2012 i els corresponents Plens
Municipals dels Ajuntaments esmentats.
2.- Inversions
2.1. Gestió forestal
D’acord amb els criteris establerts al Pla Marc vigent, s’ha seleccionat per a la seva
execució l’any 2018 les finques que s’exposen en la taula I.
Màxim el 15 de febrer de 2019, es redactarà un informe justificatiu de les unitats de
gestió finalment executades, i de les possibles variacions de pressupost de les
diferents partides dins de cada un dels apartats. Aquest informe es presentarà signat
pel President de l’Associació i pel Tècnic de la Diputació de Barcelona assignat a
l’Associació. La desviació en la previsió actual pot veure’s motivada per diverses raons
entre les que estaria la negativa per part de la propietat a signar el contracte amb
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l’Associació, un canvi d’ús del sòl planificat o execució prèvia de l’actuació per part de
la propietat, o bé quan es comprovi que la unitat de gestió requereix d’un tractament
forestal diferent al planificat.
Taula I. Actuacions previstes dins el Pla Marc i seleccionades en el Programa
Anual 2018.
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA D’ALZINARS I ROUREDES
MUNICIPI

FINCA

L’Espunyola
Montclar

Ca l’Esquerrà
El Riu / Parcerissa
El Sunyer
d’Aguilar

Montmajor
Viver i
Serrateix

Vilajosana

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)
22,00
10,00

INVERSIÓ
PREVISTA
(€)
22.000,00
12.000,00

Selecció de tanys
Selecció de tanys

4,05

3.242,40

Selecció de tanys

0,86

867,79

Selecció de tanys

36,91

38.110,19

TRACTAMENT
PREVIST

PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE PINEDES DE PINASSA I PI ROIG

El Sunyer
Cal Periques

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)
10,00
15,00

INVERSIÓ
PREVISTA
(€)
14.406,09
15.000,00

La Muntada

13,54

12.800,00

Vilajosana

1,46

1.983,72

MUNICIPI

FINCA

Montmajor
La Quar
Viver i
Serrateix
Viver i
Serrateix

TRACTAMENT
PREVIST
Aclarida de millora
Tallada sanitària*
Aclarida de millora i
plançoneda
Aclarida de plançoneda

40,00
44.189,81
Gestió i direcció d’obra a càrrec de l’enginyeria forestal (veure 3.2)

PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE PINEDES DE PI BLANC
FINCA

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)

INVERSIÓ
PREVISTA
(€)

TRACTAMENT
PREVIST

La Barraca

10,00

11.000,00

Aclarida de plançoneda

La Muntada

27,00

29.700,00

Aclarida de plançoneda

37,00
113,91 ha

40.700,00
123.000,00 €

MUNICIPI
Viver i
Serrateix
Viver i
Serrateix

TOTAL

3.- Despeses generals de funcionament
S’entén per despeses de funcionament al conjunt de despeses que ha de realitzar
l’Associació de Propietais Forestals Berguedà Verd per a poder executar el Programa
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Anual 2018, redactar el Programa Anual 2019 i cercar finançament complementari. Les
despeses de funcionament previstes per l’any 2018 són les següents:
3.1.

Suport laboral, fiscal i comptable (gestoria)

Pressupost: 1.650,00 €
Objectiu: Recolzar l’Associació per a l’acompliment de les seves obligacions fiscals,
laborals i comptables.
Justificació: El pressupost correspon al cost anual d’una gestoria per tal de realitzar
tasques de secretaria, gestió de cobraments i pagaments, i ajudar a donar compliment
de tota la normativa vigent en matèria laboral, fiscal i comptable.
3.2.

Suport al funcionament orgànic de l’associació (enginyeria forestal)

Pressupost: 7.260,00 €
Objectiu: Recolzar l’Associació per l’acompliment de les següents tasques:
1. Identificar nous projectes d’interès per a l’Associació i presentar-los a la
Comissió de Treball.
2. Altes i baixes de socis.
3. Responsabilitzar-se de tots els tràmits de la Junta Directiva.
4. Presentació d’un informe trimestral de gestió a la Comissió de Treball.
5. Obtenció de tots els permisos i/o comunicacions a l’administració.
6. Tasques de suport a presidència, secretaria i tresoreria.
7. Redacció dels contractes privats entre l’Associació i els socis per a la
realització de projectes finançats amb diners provinents del retorn de la
fusta.
8. Coordinació amb la gestoria per a l’acompliment de totes les tasques
administratives.
9. Coordinació amb la gestoria per a l’acompliment de totes les tasques
comptables.
10. Presentació d’un informe de gestió a les Assemblees de socis.
11. Informar als socis de les convocatòries d’Ajuts per a la Gestió Forestal
Sostenible i altres que puguin sortir.
12. Gestió de les subvencions rebudes directament per l’Associació, que no
provinguin de Diputació i direcció d’obra de treballs que se’n derivin.
13. Responsabilitzar-se del projecte de subministrament de biomassa forestal
als socis i a la resta de clients.
14. Venda de la fusta i control de pesos de tots els treballs de l’Associació.
15. Elaboració de les factures de venda de fusta, serveis a socis, etc.
16. Recerca de nous associats.
17. Representació de l’Associació en reunions tècniques, conferències, etc.
18. Garantir la disponibilitat i accessibilitat a la informació per a cada associat
per aspectes relatius a la seva finca i al sector forestal.
19. Suport administratiu a les Comissions de Treball: enviament de
convocatòries, redacció i enviament de les actes.
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20. Confecció i actualització de la pàgina web de l’associació.
21. Gestió i direcció de les actuacions especificades en l’apartat 2.1 d’aquest
document.
La direcció tècnica tindrà a disposició de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona la següent informació:
1. Permisos i/o comunicacions a l’administració competent, de tots els treballs
previstos.
2. Una còpia dels contractes privats entre l’Associació i els socis per a la
realització dels treballs forestals, segons el model de contracte definit al Pla
Marc.
3. Els contractes i plecs de condicions tècniques i administratives entre
l’Associació i les empreses de treballs forestals.
4. Balanços finals als propietaris associats, un cop acabades les feines.
5. La documentació general de l’empresa que figura a l’apartat 4.
Justificació: El pressupost correspon al cost anual d’una enginyeria forestal per tal de
realitzar les tasques esmentades.
4.- Contractació i execució dels treballs
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs. Adjunt a cada
contracte entre l’Associació i l’empresa forestal, hi haurà un plec de condicions
tècniques per a la correcta execució dels treballs. Al mateix temps, s’exigirà a
l’adjudicatari el compliment de totes les obligacions laborals i fiscals, així com la
normativa de seguretat i salut en el treball.
L’empresa contractada haurà d’aportar, dins els terminis establerts, la següent
documentació:
General:
1. Pòlissa de Responsabilitat Civil, amb comprovant de l’últim rebut pagat i de
cobertura mínima de 150.000 €
2. Pòlissa Mútua d’Accidents de Treball, amb comprovant de l’últim rebut pagat.
3. Modalitat preventiva (contracte amb Servei de prevenció vigent), amb
comprovant de l’últim rebut pagat.
4. Riscs genèrics / Recomanacions de Seguretat i Salut (Avaluació de riscos
laborals).
5. Formació i informació en relació a la prevenció de riscos inherents al lloc de
treball (certificat signat per qui ho fa i qui ho rep).
6. Justificant de lliurament d’Equips de protecció individual als treballadors, signat.
7. Certificat d’Aptitud Mèdica de cada treballador en relació al lloc de treball.
8. Justificant d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social i Hisenda.
Específica:
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9. Vida laboral de un C.C.C.: informe dels treballadors donats d’alta a la seguretat
social a la data de començament dels treballs. L’enviament s’ha de fer
mensual.
10. TC1 i TC2. Enviament mensual i específic dels treballadors durant el perídoe
de treball a la finca en qüestió. Si els TC s’envien per internet, és necessari
també el comprovant del banc.
11. Autònoms. Enviament mensual del justificant de pagament i específic dels
treballadors durant el període de treball a la finca en qüestió.
12. Pla de Seguretat i Salut de l’Obra (segons l’ar. 7 del RD 1627/97), en cas que
hi hagi moviment de terres o aspectes constructius.
13. Fitxes de seguretat dels productes químics, en cas que s’hagin d’utilitzar.
14. En cas de la utilitzacio d’equips de treball automotoes o d’elevació (carretons
elevadors, camions grua, ...) haurà d’aportar una còpia del justificant de la
formació específica i el certificat de revisió i manteniment dels equips.
La Comissió de Treball assessorarà en l’adjudicació d’aquests treballs, tal com
s’esmenta en el Conveni Marc, i seguint criteris econòmics, tècnics i de solvència i
capacitat professional de l’empresa forestal seleccionada.
L’Associació de Propietaris Forestals i el propietari signaran, prèviament a l’execució
dels treballs, un contracte a on es definiran els drets i obligacions dels signants;
especificant les condicions per cada finca i d’acord amb el Programa Anual vigent.
5.- Pressupost
La distribució del pressupost total pel Programa Anual 2018 és la següent:
Codi
2.1
2.1

2.1
3.1
3.2

Apartats
Restauració i millora
d’alzinars i rouredes
Restauració i millora
de pinedes de
pinassa
Restauració i millora
de pinedes de
pi blanc
Serveis de gestoria
Serveis d’enginyeria
TOTAL

Amidaments

Aportacions
Diputació de
Barcelona (€)

Aportacions
Associació
(€)

36,91

38.110,19

0,00

38.110,19

40,00

29.189,81

15.000,00

44.189,81

37,00

40.700,00

0,00

40.700,00

113,91

0,00
0,00
108.000,00

1.650,00
7.260,00
23.910,00

1.650,00
7.260,00
131.910,00

Pressupost
Total (€)

Correspon a una estimació dels amidaments a realitzar. La distribució exacta quedarà
definida a l’informe justificatiu redactat com a màxim el 15 de febrer de 2019.
6.-Finançament
D’acord amb l’apartat anterior el finançament del Programa Anual serà el següent:
Aportació (€)

Entitat
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Diputació de Barcelona
Associació de Propietaris
TOTAL

108.000,00
23.910,00
131.910,00

La part del pressupost aportat per l’Associació que finalment invertirà està supeditada
al cobrament de les factures emeses per l’Associació en concepte de la venda de la
fusta. En cas de variacions, es justificarà de manera pertinent en l’informe final. En cas
de cobrament molt retardat, aquest import es destinarà al Programa anual del següent
any.
7.- Formes de pagament
La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament dels seus compromisos de
finançament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902, tal i com
es detalla a continuació:
La justificació de les obres detallades en aquest programa i de la resta de despeses,
es realitzarà mitjançant un informe favorable del tècnic de l’Associació amb el vist-iplau del cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal que verifiqui que s’han
acomplert els objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels
fons econòmics a la seva consecució, i una relació valorada del President de
l’Associació de Propietaris Forestals de les despeses relatives als recursos emprats i a
les activitats dutes a terme, així com dels ingressos percebuts per les mateixes
activitats.
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per
part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les
quanties estipulades en el present Programa Anual i els imports efectivament
justificats. Aquesta Associació al temps que rebrà els diners pagarà a l’/les
empresa/es.

En relació a cada declaració valorada, es pagarà:



Base imposable + IVA, quan els conceptes justificats no suposen activitat
econòmica, fet que no permet la deducció de l’IVA.
Només la base imposable, quan els conceptes justificats representin una
activitat econòmica i, per tant, l’Associació, en no ser consumidor final, es pot
deduir l’IVA.

El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà,
com a màxim, fins a 10 de desembre de 2018. La part corresponent al finançament
aportat per l'Associació de Propietaris Forestals, podrà justificar-se com a màxim el 15
de febrer del 2019.
8.- Protecció de dades de caràcter personal
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present conveni
marc caldrà tenir present què les Entitats signatàries, com a responsables dels seus
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respectius fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent
sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i
modificació de fitxers.
Les Associacions de Propietaris Forestals com a beneficiaries tindran a disposició de
la Diputació de Barcelona els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne
consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la justificació de la
despesa.
Les dades facilitades per les entitats indicades al punt I del present conveni marc
seran incloses al fitxer “Agenda i proveïdors” per al manteniment de les relacions
institucionals i administratives entre els signataris del present conveni, i al fitxer
“Gestió econòmica” amb la finalitat de la fiscalització i gestió dels pagaments.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el
Registre general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008
Barcelona
o
a
qualsevol
altre
oficina
del
Registre
general
(http://www.diba.cat/web/registre/).
En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat
de les dades no sent excessives per a les finalitats indicades al punt anterior.
La Diputació com a directora del Pla Marc tractarà les dades identificatives dels
propietaris forestals, dels usufructuaris de les finques, així com dels seus
representants legals, com a encarregada del tractament, amb la única finalitat de
garantir la realització de les tasques necessàries per a la correcta gestió de l’objecte
del present conveni marc, i amb total sotmetiment (incloent-hi el seu personal) a la
normativa de protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega,
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les
condicions següents:
a.
b.

c.

d.

e.
f.

Utilitzar les dades que es faciliten, només per a la finalitat objecte d’aquest
conveni marc.
No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva
conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa de les entitats
responsables de les dades.
No contractar amb tercers cap de les prestacions que formen part de l’objecte
principal d’aquest contracte i que comporten el tractament de dades personals,
llevat de serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels propis
serveis de la Diputació.
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què
hagin tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el
seu objecte.
Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats
d’aquest encàrrec.
Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.
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g.

Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell Bàsic, segons el que
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb
les especificacions següents:
-

Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures
de seguretat aplicables.
Destruir les dades de caràcter personal tractades en el decurs de
l’objecte del present conveni marc, un cop finalitzat aquest.

9.- Vigència del Programa Anual
Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener
fins al 10 de desembre de l’any 2018.
10.- Aprovació del Programa Anual
Aquest Programa Anual de l’any 2018, ha estat aprovat, tal com estableix el Conveni
Marc, en les dates expressades a continuació.
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, per a la
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals
del seu àmbit territorial.- 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:
“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona de data de 25 de març de 2010, aprovà
el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Alpens,
Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant
Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt, el
Consorci per la promoció dels municipis del Lluçanès i l‘Associació de Propietaris
Forestals del Lluçanès per establir les bases per la redacció i gestió d’un Pla Marc de
restauració i millora forestal de les seves finques forestals dels municipis del Lluçanès.
Atès que l’esmentat conveni va ser formalitzat per totes les parts en data de 5 de maig
de 2010.
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, va aprovar en data de 30 de setembre de
2010, el Pla Marc de Recuperació i Valorització de les finques forestals del Lluçanès.
Atesos els articles segon i setè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb
els Programes Anuals.
Atès que el Programa Anual corresponent a l’exercici 2018, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article setè de l’esmentat conveni, i que per
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poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article dotzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes
Anuals, que per aquest exercici és de cent set mil euros (107.000,00 €).
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2018, que s’adjunta com a
annex, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals del
Lluçanès per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques
forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2018.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de
l’esmentat Programa anual, pel seu import total de cent set mil Euros (107.000,00 €) a
favor de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50405/17200/48902 del pressupost 2018.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals del
Lluçanès, als ajuntaments d’Alpens, Oristà, Olost, Prats de Lluçanès, Sant Martí
d’Albars, Sant Agustí del Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sobremunt, Perafita, Lluçà i
Sant Bartomeu del Grau i al Consorci del Lluçanès.”
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Programa Anual 2018, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès

Aquest Programa Anual ha estat redactat per la Comissió de Treball, formada per
l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, els ajuntaments d’Alpens, Lluçà,
Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del
Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt, el Consorci per la
promoció del municipis del Lluçanès i la Diputació de Barcelona.
Any 2018
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1.- Objecte i àmbit d’actuació
El Programa Anual és el document que determina les actuacions de restauració i
millora forestal per a la prevenció d’incendis que es tractaran durant l’any, estableix els
costos i preus que regiran aquests treballs, i defineix el pressupost i la seva forma de
finançament.
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El Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el Conveni Marc de
Col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Alpens, Lluçà,
Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del
Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt, el Consorci per la
promoció del municipis del Lluçanès i l’Associació de Propietaris Forestals del
Lluçanès per a la redacció i l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal,
aprovat per Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de setembre de 2010, l’Assemblea
General de l’Associació en data 19 de gener de 2010 i els corresponents Plens
Municipals dels Ajuntaments esmentats.
2.- Inversions
2.1. Gestió forestal
D’acord amb els criteris establerts al Pla Marc vigent, s’ha seleccionat per a la seva
execució l’any 2018 les finques que s’exposen en la taula I.
Màxim al 15 de febrer de 2019, es redactarà un informe justificatiu de les unitats de
gestió finalment executades, i de les possibles variacions de pressupost de les
diferents partides dins de cada un dels apartats. Aquest informe es presentarà signat
pel President de l’Associació i pel Tècnic de la Diputació de Barcelona assignat a
l’Associació. La desviació en la previsió actual pot veure’s motivada per diverses raons
entre les que estaria la negativa per part de la propietat a signar el contracte amb
l’Associació, un canvi d’ús del sòl planificat o execució prèvia de l’actuació per part de
la propietat, o bé quan es comprovi que la unitat de gestió requereix d’un tractament
forestal diferent al planificat.
Taula I. Actuacions previstes dins el Pla Marc i seleccionades en el Programa
Anual 2018.
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE PINEDES DE PI ROIG
MUNICIPI

FINCA

Oristà
Oristà
Sobremunt

El Solà
Vilarrogers
Beuloví
Busquets i
Mascarella

Perafita

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)

INVERSIÓ PREVISTA
AMB DIRECCIÓ
TÈCNICA * (€)

TRACTAMENT PREVIST

8,0
12,0
13,0

12.306,83
21.597,83
29.247,87

Aclarida de millora i estassada
Aclarida de millora i estassada
Aclarida de millora i estassada

12,5

27.530,83

Aclarida de millora i estassada

45,5

90.683,35

PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA D’ALZINARS I ROUREDES
MUNICIPI

FINCA

Lluçà

Montclús

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)

INVERSIÓ PREVISTA
AMB DIRECCIÓ
TÈCNICA * (€)

18,0
18,0

26.016,65
26.016,65
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El cost de la direcció tècnica dels treballs, la tramitació de permisos, gestions amb els
associats i comercialització del producte per part d’un enginyer forestal es valora en
1.383 €/finca (finca de superfície mitjana de 10 ha, per a finques de major superfície es
ponderarà el seu cost), i un 5% del valor de la venda de fusta/llenya o biomassa per a
la comercialització del producte. Aquest import està ja contemplat en la inversió de
cada finca.
*:La direcció tècnica tindrà a disposició de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona la següent informació:
1. Permisos i/o comunicacions a l’administració competent, de tots els treballs
previstos.
2. Una còpia dels contractes privats entre l’Associació i els socis per a la
realització dels treballs forestals, segons el model de contracte definit al Pla
Marc.
3. Els contractes i plecs de condicions tècniques i administratives entre
l’Associació i les empreses de treballs forestals.
4. Balanços finals als propietaris associats, un cop acabades les feines.
5. La documentació general de l’empresa que figura a l’apartat 4.
2.2. Projecte Boscos de Pastura
D’acord amb el Projecte Boscos de Pastura, aprovat per la Comissió de treball en data
10 de desembre de 2014, s’executaran les actuacions contemplades a les Fitxes
tècniques de gestió de les finques que sol·licitin participar del Projecte fins a esgotar el
pressupost previst en aquest Programa anual.
Aquestes actuacions tenen per objectiu que les finques que han d’acollir el bestiar
disposin de les infraestructures bàsiques de punts d’aigua i de limitacions d’accès al
bestiar que siguin necessàries.
Les actuacions prevites a realitzar es detallen a la Taula II.
En l’informe justificatiu esmentat en l’apartat 2.1., es detallaran les actuacions
finalment executades, així com les possibles variacions de pressupost.
Taula II. Actuacions del Projecte Boscos de Pastura seleccionades en el
Programa Anual 2018.
BOSCOS DE PASTURA
MUNICIPI

FINCA

Lluçà
Alpens
Lluçà

Manyaques
Anfruns
Cal Toves
Puig dels
eixuts

Lluçà

SUPERFÍCIE
PASTURADA
(ha)
183,0
81,5
56,0

INVERSIÓ
PREVISTA
(€)
4.200,00
500,00
2.500,00

Construcció dipòsit
Construcció camí desembosc
Estassada per carrils

48,0

2.500,00

Estassada per carrils
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Lluçà

Montclús

38,0

5.300,00

406,5

15.000,00

Canalització d’aigua i
instal·lació d’abeuradors

3.- Despeses generals de funcionament
S’entén per despeses de funcionament al conjunt de despeses que ha de realitzar
l’Associació de Propietais Forestals del Lluçanès per a poder executar el Programa
Anual 2018, redactar el Programa Anual 2019 i cercar finançament complementari. Les
despeses de funcionament previstes per l’any 2018 són les següents:
3.1.

Suport laboral, fiscal, comptable i suport al funcionament orgànic de
l’Associació (enginyeria)

Pressupost: 4.800,00 €
Objectiu: Recolzar a l’Associació per a l’acompliment de les següents tasques:
1. Identificar nous projectes d’interès per a l’Associació i presentar-los a la
Comissió de treball.
2. Altes i baixes de socis.
3. Responsabilitzar-se de tots els tràmits de la Junta Directiva.
4. Presentació d’un informe trimestral de gestió a la Comissió de Treball.
5. Obtenir tots els permisos i/o comunicacions a l’administració.
6. Tasques de suport a presidència, secretaria i tresoreria.
7. Redacció dels contractes privats entre l’Associació i els socis per a la
realització de treballs de restauració i millora forestal.
8. Responsabilitzar-se de l’acompliment de totes les tasques administratives.
9. Responsabilitzar-se de l’acompliment de totes les tasques comptables.
10. Presentació d’un informe de gestió a les Assemblees de socis.
11. Informar als socis de les convocatòries d’Ajuts per a la Gestió Forestal
Sostenible i altres que puguin sortir.
12. Gestió de les subvencions rebudes directament per l’Associació i direcció
d’obra dels treballs que se’n derivin.
13. Redactar un catàleg de serveis anual, amb tarifes especials per als socis, que
haurà d’aprovar la Junta de l’Associació.
14. Venda de fusta i control de pesos de tots els treballs de l’Associació.
15. Elaboració de les factures de venda de fusta, serveis a socis, etc.
16. Recerca de nous associats.
17. Representació de l’Associació en reunions tècniques, conferències, etc.
18. Garantir la disponibilitat i accessibilitat a la informació per a cada associat per
aspectes relatius a la seva finca i al sector forestal.
Justificació: El pressupost correspon al cost anual d’una enginyeria per tal de realitzar
tasques de secretaria, gestió de cobraments i pagaments, i ajudar a donar compliment
de tota la normativa vigent en matèria laboral, fiscal i comptable.
3.2.

Despeses de difusió i de material
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Pressupost: 500,00 €
Objectiu: Compra i reposició de material d’oficina i despeses de difusió i altres
despeses generals.
Justificació: El pressupost és una previsió de despera per a material que cal reposar i
renovar, per a fer front a despeses que puguin sobrevenir durant el Programa Anual
2018.
4.- Contractació i execució dels treballs
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs. Adjunt a cada
contracte entre l’Associació i l’empresa forestal, hi haurà un plec de condicions
tècniques per a la correcta execució dels treballs. Al mateix temps, s’exigirà a
l’adjudicatari el compliment de totes les obligacions laborals i fiscals, així com la
normativa de seguretat i salut en el treball.
L’empresa contractada haurà d’aportar, dins els terminis establerts, la següent
documentació:
General:
1. Pòlissa de Responsabilitat Civil, amb comprovant de l’últim rebut pagat i de
cobertura mínima de 150.000 €.
2. Pòlissa Mútua d’Accidents de Treball, amb comprovant de l’últim rebut pagat.
3. Modalitat preventiva (contracte amb Servei de prevenció vigent), amb
comprovant de l’últim rebut pagat.
4. Riscs genèrics / Recomanacions de Seguretat i Salut (Avaluació de riscos
laborals).
5. Formació i informació en relació a la prevenció de riscos inherents al lloc de
treball (certificat signat per qui ho fa i qui ho rep).
6. Justificant de lliurament d’Equips de protecció individual als treballadors, signat.
7. Certificat d’Aptitud Mèdica de cada treballador en relació al lloc de treball.
8. Justificant d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social i Hisenda.
Específica:
9. Vida laboral de un C.C.C.: informe dels treballadors donats d’alta a la seguretat
social a la data de començament dels treballs. L’enviament s’ha de fer
mensual.
10. TC1 i TC2. Enviament mensual i específic dels treballadors durant el perídoe
de treball a la finca en qüestió. Si els TC s’envien per internet, és necessari
també el comprovant del banc.
11. Autònoms. Enviament mensual del justificant de pagament i específic dels
treballadors durant el període de treball a la finca en qüestió.
12. Pla de Seguretat i Salut de l’Obra (segons l’ar. 7 del RD 1627/97), en cas que
hi hagi moviment de terres o aspectes constructius.
13. Fitxes de seguretat dels productes químics, en cas que s’hagin d’utilitzar.
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14. En cas de la utilitzacio d’equips de treball automotoes o d’elevació (carretons
elevadors, camions grua, ...) haurà d’aportar una còpia del justificant de la
formació específica i el certificat de revisió i manteniment dels equips.
La Comissió de Treball assessorarà en l’adjudicació d’aquests treballs, tal com
s’esmenta en el Conveni Marc, i seguint criteris econòmics, tècnics i de solvència i
capacitat professional de l’empresa forestal seleccionada.
L’Associació de Propietaris Forestals i el propietari signaran, prèviament a l’execució
dels treballs, un contracte a on es definiran els drets i obligacions dels signants;
especificant les condicions per cada finca i d’acord amb el Programa Anual vigent.
5.- Pressupost
La distribució del pressupost total pel Programa Anual 2018 és la següent:
Codi

2.1
2.1
2.2
3.1
3.2

Projecte
Restauració i millora de
pinedes de pi roig
Restauració i millora
d’alzinars i rouredes
Boscos de Pastura
Despeses generals de
funcionament
TOTAL

Amidaments
(ha)

Aportacions
Diputació de
Barcelona (€)

Aportacions
Associació
(€)

Pressupost
Total (€)

45,5

82.700,00

7.983,35

90.683,35

18,0

24.300,00

1.716,65

26.016,65

15.000,00

15.000,00

5.300,00

5.300,00

30.000,00

137.000,00

406,5

470,0

107.000,00

Correspon a una estimació dels amidaments a realitzar. La distribució exacta quedarà
definida a l’informe justificatiu redactat com a màxim el 15 de febrer del 2019.
6.- Finançament
D’acord amb l’apartat anterior el finançament del Programa Anual serà el següent:
Entitat
Diputació de Barcelona
Associació de Propietaris
TOTAL

Aportació (€)
107.000,00
30.000,00
137.000,00

La part del pressupost aportat per l’Associació que finalment invertirà està supeditada
al cobrament de les factures emeses per l’Associació en concepte de la venda de la
fusta. En cas de variacions, es justificarà de manera pertinent en l’informe final. En cas
de cobrament molt retardat, aquest import es destinarà al Programa anual del següent
any.
7.- Formes de pagament
La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament dels seus compromisos de
finançament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902, tal i com
es detalla a continuació:
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La justificació de les obres detallades en aquest programa i de la resta de despeses,
es realitzarà mitjançant un informe favorable del tècnic de l’Associació amb el vist-iplau del cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal que verifiqui que s’han
acomplert els objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels
fons econòmics a la seva consecució, i una relació valorada del President de
l’Associació de Propietaris Forestals de les despeses relatives als recursos emprats i a
les activitats dutes a terme, així com dels ingressos percebuts per les mateixes
activitats.
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per
part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les
quanties estipulades en el present Programa Anual i els imports efectivament
justificats. Aquesta Associació al temps que rebrà els diners pagarà a l’/les
empresa/es.
En relació a cada declaració valorada, es pagarà:



Base imposable + IVA, quan els conceptes justificats no suposen activitat
econòmica, fet que no permet la deducció de l’IVA.
Només la base imposable, quan els conceptes justificats representin una
activitat econòmica i, per tant, l’Associació, en no ser consumidor final, es pot
deduir l’IVA.

El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà,
com a màxim, fins a 10 de desembre de 2018. La part corresponent al finançament
aportat per l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, podrà justificar-se com a
màxim el 15 de febrer de 2019.
8.- Protecció de dades de caràcter personal
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present conveni
marc caldrà tenir present què les Entitats signatàries, com a responsables dels seus
respectius fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent
sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i
modificació de fitxers.
Les Associacions de Propietaris Forestals com a beneficiaries tindran a disposició de
la Diputació de Barcelona els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne
consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la justificació de la
despesa.
Les dades facilitades per les entitats signants seran incloses al fitxer “Agenda i
proveïdors” per al manteniment de les relacions institucionals i administratives entre
els signataris del present conveni marc, i al fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de
la fiscalització i gestió dels pagaments. L’exercici dels drets d’accés, rectificació i
cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la Diputació de Barcelona,
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Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a qualsevol altre oficina del Registre
general (http://www.diba.cat/web/registre/).
En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat
de les dades no sent excessives per a les finalitats indicades al punt anterior.
La Diputació com a directora del Pla Marc tractarà les dades identificatives dels
propietaris forestals, dels usufructuaris de les finques, així com dels seus
representants legals, com a encarregada del tractament, amb la única finalitat de
garantir la realització de les tasques necessàries per a la correcta gestió de l’objecte
del present conveni marc, i amb total sotmetiment (incloent-hi el seu personal) a la
normativa de protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega,
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les
condicions següents:
a.

Utilitzar les dades que es faciliten, només per a la finalitat objecte d’aquest
conveni marc.

b.

No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva
conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa de les entitats
responsables de les dades.

c.

No contractar amb tercers cap de les prestacions que formen part de l’objecte
principal d’aquest convnei marc i que comporten el tractament de dades
personals, llevat de serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels
propis serveis de la Diputació.

d.

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què
hagin tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el
seu objecte.

e.

Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats
d’aquest encàrrec.

f.

Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.

g.

Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell Bàsic, segons el que
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb
les especificacions següents:


Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de
seguretat aplicables.



Destruir les dades de caràcter personal tractades en el decurs de l’objecte
del present programa anual, un cop finalitzat aquest.
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9.- Vigència del Programa Anual
Que el present programa anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins
al 10 de desembre de l’any 2018.
10.- Aprovació del Programa Anual
Aquest Programa Anual de l’any 2018, ha estat aprovat, tal com estableix el Conveni
Marc, en les dates expressades a continuació.
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral
del Penedès, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de
les finques forestals del seu àmbit territorial.- 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:
“Vist que en data de 23 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès i del Conveni Marc de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellví de la
Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix i l’Associació de
Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, per a l’execució d’aquest Pla
Marc.
Atès que l’Assemblea General de l’Associació de data 19 de maig de 2015 va aprovar
la incorporació a l’Associació dels municipis d’El Pla del Penedès, Pontons, Sant Pere
de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia i Torrelavit que han
sol·licitat l’adhesió a l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Prelitoral del
Penedès, per tal que s’iniciïn els treballs de recolzament per a la planificació i la gestió
de la superfície forestal dels esmentats municipis. Atès que resta pendent la
incorporació d’aquests municipis al Conveni Marc de Col·laboració.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb
els Programes Anuals.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2018, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes
Anuals, que per aquest exercici és de cent seixanta mil Euros (160.000,00 €).
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Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, mitjançant
conveni de col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de
13 de juny, en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2018, que s’adjunta com a
annex, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Pre-litoral del Penedès per la realització dels Projectes de Recuperació i
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de
gener de 2018.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de
l’esmentat Programa Anual, pel seu import total de cent seixanta mil Euros
(160.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del
Penedès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del
pressupost 2018.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Pre-litoral del Penedès i als ajuntaments de Castellví de la Marca, Font-rubí,
Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix.”

Programa Anual 2018, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Prelitoral del
Penedès
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Aquest Programa Anual ha estat redactat per la Comissió de Treball, formada per
l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Prelitoral del Penedès, els
Ajuntaments de Castellví de la Marca, El Pla del Penedès, Font-rubí, Mediona,
Pontons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant
Sadurní d’Anoia, Torrelavit i Torrelles de Foix i la Diputació de Barcelona.
Any 2018
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1.- Objecte i àmbit d’actuació
El Programa Anual és el document que determina les actuacions de restauració i
millora forestal per a la prevenció d’incendis que es tractaran durant l’any, estableix els
costos i preus que regiran aquests treballs, i defineix el pressupost i la seva forma de
finançament.
El Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el Conveni Marc de
Col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Castellví de
la Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix, i l’Associació de
Propietaris de la Serralada Prelitoral del Penedès a l’execució del Pla Marc de
Restauració i Millora Forestal, aprovat per Ple de la Diputació de Barcelona de 23 de
febrer de 2012, l’Assemblea General de l’Associació de data 8 de febrer de 2012 i els
corresponents òrgans de govern dels Ajuntaments esmentats i amb els municipis d’El
Pla del Penedès, Pontons, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant
Sadurní d’Anoia i Torrelavit que han sol·licitat l’adhesió a l’Associació de Propietaris
Forestals de la Serralada Prelitoral del Penedès, per tal que s’iniciïn els treballs de
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recolzament per a la planificació i la gestió de la superfície forestal dels esmentats
municipis, aprovat per l’Assemblea General de l’Associació de data 19 de maig de
2015 i resten pendents de la incorporació al Conveni Marc de Col·laboració.
2.- Inversions
2.1. Gestió forestal
D’acord amb els criteris establerts al Pla Marc vigent, s’ha seleccionat per a la seva
execució l’any 2018 les finques que s’exposen en la taula I.
Màxim el 15 de febrer de 2019, es redactarà un informe justificatiu de les unitats de
gestió finalment executades, i de les possibles variacions de pressupost de les
diferents partides dins de cada un dels apartats. Aquest informe es presentarà signat
pel President de l’Associació i pel Tècnic de la Diputació de Barcelona assignat a
l’Associació. La desviació en la previsió actual pot veure’s motivada per diverses raons
entre les que estaria la negativa per part de la propietat a signar el contracte amb
l’Associació, un canvi d’ús del sòl planificat o execució prèvia de l’actuació per part de
la propietat, o bé quan es comprovi que la unitat de gestió requereix d’un tractament
forestal diferent al planificat.
Taula I. Actuacions previstes dins el Pla Marc i seleccionades en el Programa
Anual 2018.
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE PINEDES DE PI BLANC
MUNICIPI
Castellví de la
Marca
Sant Quintí de
Mediona
Pontons
Pontons
Torrelles de Foix
Torrelles de Foix

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)

INVERSIÓ
PREVISTA
(€)

TRACTAMENT PREVIST

El Castellot

5,85

7.020,00

Aclarida de plançoneda i
aclarida de millora

Can Figueres

32,43

39.240,00

Aclarida de plançoneda

23,66

31.940,00

Aclarida de plançoneda

25,23
4,2
40,81
132,18

25.230,00
5.082,00
49.390,00
157.902,00

Aclarida de millora
Aclaria de plançoneda
Aclarida de plançoneda

FINCA

Masia Sapera –
Casa Nova –
Cal Pla
Cal Rei
Les Planes
El Corral
TOTAL

3.- Despeses generals de funcionament
S’entén per despeses de funcionament al conjunt de despeses que ha de realitzar
l’Associació de Propietais Forestals de la Serralada Prelitoral del Penedès per a poder
executar el Programa Anual 2018, redactar el Programa Anual 2019 i cercar
finançament complementari. Les despeses de funcionament previstes per l’any 2018
són les següents:
3.1 . Suport laboral, fiscal i comptable (gestoria)
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Pressupost: 1.500,00 €
Objectiu: Recolzar a l’Associació per a l’acompliment de les seves obligacions fiscals,
laborals i comptables.
Justificació: El pressupost correspon al cost anual d’una gestoria per tal de realitzar
tasques de secretaria, gestió de cobraments i pagaments, i ajudar a donar compliment
de tota la normativa vigent en matèria laboral, fiscal i comptable.
3.2 . Despeses d’automoció
Pressupost: 598,00 €
Objectius: Garantir les condicions de desplaçament i treball del personal de
l’Associació al bosc i a les zones de treball necessàries per tal d’efectuar les seves
tasques encomanades d’acord amb el Conveni Marc.
Justificació: Que històricament i per facilitar els treballs dels tècnics que gestionen
l’Associació, la Diputació de Barcelona, ha vingut donant suport posant-li a disposició
un vehicle en règim de rènting i que, des del 2012 és propietat de l’Associació gràcies
al finançament de la Diputació. Actualment, aquesta última es fa càrrec de les
despeses de reparacions, manteniment, carburants i altres despeses d’automoció.
El pressupost correspon a l’assegurança anual i l’impost de circulació del citat vehicle.
4.- Contractació i execució dels treballs
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs. Adjunt a cada
contracte entre l’Associació i l’empresa forestal, hi haurà un plec de condicions
tècniques per a la correcta execució dels treballs. Al mateix temps, s’exigirà a
l’adjudicatari el compliment de totes les obligacions laborals i fiscals, així com la
normativa de seguretat i salut en el treball.
La Comissió de Treball assessorarà en l’adjudicació d’aquests treballs, tal com
s’esmenta en el Conveni Marc, i seguint criteris econòmics, tècnics i de solvència i
capacitat professional de l’empresa forestal seleccionada.
L’Associació de Propietaris Forestals i el propietari signaran, prèviament a l’execució
dels treballs, un contracte a on es definiran els drets i obligacions dels signants;
especificant les condicions per cada finca i d’acord amb el Programa Anual vigent.
5.- Pressupost
La distribució del pressupost total pel Programa Anual 2018 és la següent:
Codi

Apartat

2.1.

Restauració i
millora de pinedes
de pi blanc

Amidaments
(ha)

132,18

Aportacions
Diputació de
Barcelona (€)

Aportacions
Associació
(€)

Pressupost
Total (€)

157.902,00

0,00

157.902,00
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3.1.
3.2.

Despeses
d’automoció
Suport laboral,
fiscal i comptable
TOTAL

-

598,00

0,00

598,00

-

1.500,00

0,00

1.500,00

160.000,00

0,00

160.000,00

132,18

Correspon a una estimació dels amidaments a realitzar. La distribució exacta quedarà
definida a l’informe justificatiu redactat com a màxim el 15 de febrer del 2019.
6.- Finançament
D’acord amb l’apartat anterior el finançament del Programa Anual serà el següent:
Entitat
Diputació de Barcelona
Associació de Propietaris
TOTAL

Aportació (€)
160.000,00
0,00
160.000,00

7.- Formes de pagament
La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament dels seus compromisos de
finançament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902, tal i com
es detalla a continuació:
La justificació de les obres detallades en aquest programa i de la resta de despeses,
es realitzarà mitjançant un informe favorable del tècnic de l’Associació amb el vist-iplau del cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal que verifiqui que s’han
acomplert els objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels
fons econòmics a la seva consecució, i una relació valorada del President de
l’Associació de Propietaris Forestals de les despeses relatives als recursos emprats i a
les activitats dutes a terme, així com dels ingressos percebuts per les mateixes
activitats.
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per
part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les
quanties estipulades en el present Programa Anual i els imports efectivament
justificats. Aquesta Associació al temps que rebrà els diners pagarà a l’/les
empresa/es.
En relació a cada declaració valorada, es pagarà:



Base imposable + IVA, quan els conceptes justificats no suposen activitat
econòmica, fet que no permet la deducció de l’IVA.
Només la base imposable, quan els conceptes justificats representin una
activitat econòmica i, per tant, l’Associació, en no ser consumidor final, es pot
deduir l’IVA.

El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà,
com a màxim, fins a 10 de desembre de 2018. La part corresponent al finançament
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aportat per l'Associació de Propietaris Forestals, podrà justificar-se com a màxim el 15
de febrer del 2019.
8.- Protecció de dades de caràcter personal
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present conveni
caldrà tenir present què les Entitats signatàries, com a responsables dels seus
respectius fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent
sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i
modificació de fitxers.
Les Associacions de Propietaris Forestals com a beneficiaries tindran a disposició de
la Diputació de Barcelona els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne
consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la justificació de la
despesa.
Les dades facilitades per les entitats indicades al punt I del present conveni seran
incloses al fitxer “Agenda i proveïdors” per al manteniment de les relacions
institucionals i administratives entre els signataris del present conveni, i al fitxer “Gestió
econòmica” amb la finalitat de la fiscalització i gestió dels pagaments. L’exercici dels
drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de
la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a qualsevol
altre oficina del Registre general (http://www.diba.cat/web/registre/).
En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat
de les dades no sent excessives per a les finalitats indicades al punt anterior.
La Diputació com a directora del Pla Marc tractarà les dades identificatives dels
propietaris forestals, dels usufructuaris de les finques, així com dels seus
representants legals, com a encarregada del tractament, amb la única finalitat de
garantir la realització de les tasques necessàries per a la correcta gestió de l’objecte
del present conveni, i amb total sotmetiment (incloent-hi el seu personal) a la
normativa de protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega,
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les
condicions següents:
a.

Utilitzar les dades que es faciliten, només per a la finalitat objecte d’aquest
conveni.

b.

No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva
conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa de les entitats
responsables de les dades.

c.

No contractar amb tercers cap de les prestacions que formen part de l’objecte
principal d’aquest contracte i que comporten el tractament de dades personals,
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llevat de serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels propis
serveis de la Diputació.
d.

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què
hagin tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el
seu objecte.

e.

Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats
d’aquest encàrrec.

f.

Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.

g.

Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell Bàsic, segons el que
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb
les especificacions següents:

h.

Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de
seguretat aplicables.

i.

Destruir les dades de caràcter personal tractades en el decurs de l’objecte del
present conveni, un cop finalitzat aquest.

9.- Vigència del Programa Anual
Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener
fins al 10 de desembre de l’any 2018.
10.- Aprovació del Programa Anual
Aquest Programa Anual de l’any 2018, ha estat aprovat, tal com estableix el Conveni
Marc, en les dates expressades a continuació.
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals de la Serra de Rubió,
per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques
forestals del seu àmbit territorial.- 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:
“Vist que la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 27 de març de
2003, va aprovar el conveni específic per a l’any 2003 formalitzat entre la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba,
Òdena, Els Prats de Rei, Rajadell, Rubió, Veciana i l’Associació Serra de Rubió, per a
l’Execució i Redacció d’un Projecte de Recuperació i Valorització de les àrees
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cremades als Incendis Forestals dels anys 80, i el finançament del Programa Anual
extraordinari per a l’any 2003.
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 24 d’abril de 2003, va aprovar el
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments
d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei,
Rajadell, Rubió i Veciana i l’Associació Serra de Rubió per a l’Execució d’un Projecte
de Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a l’Anoia i Bages
Occidental i el Pla Marc de Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a
l’Anoia i Bages Occidental.
Vist que l’article vuitè de l’esmentat conveni, determina que el Pla Marc es
desenvoluparà a través de Programes anuals que hauran de ser redactats i aprovats
per les parts afectades.
Atès que el Programa Anual corresponent a l'exercici 2018, ha estat redactat per la
Comissió de Treball, tal com s'especifica l'article novè de l'esmentat conveni, i que
poden ser efectiu ha de ser aprovat per l'òrgan de govern de l'ens i entitats signants
del conveni. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona ha de finançar el Programa anual segons la seva
disponibilitat pressupostària, d’acord amb el que estableix l’esmentat conveni, i que per
aquest exercici és dos-cents vuitanta mil Euros (280.000,00 €).
Atès que si es volen aconseguir els objectius del Programa anual, l’inici de les
actuacions derivades d’aquest ha de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
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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 l’aprovació del Programa Anual 2018, que s’adjunta com a
annex, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals del Serra
de Rubió per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques
forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2018.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de
l’esmentat Programa Anual, pel seu import total de dos-cents vuitanta mil Euros
(280.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del pressupost 2018,
condicionant l’efectivitat de la despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Serra
de Rubió i als ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba,
Òdena, Els Prats de Rei, Rajadell, Rubió i Veciana.

Programa Anual 2018, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió

Aquest Programa Anual ha estat redactat per la Comissió de Treball, formada per
l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, els ajuntaments d’Aguilar de
Segarra, Castellfollit del Boix, Castellolí, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei, Rajadell,
Rubió, Veciana i la Diputació de Barcelona.
Any 2018
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1.- Objecte i àmbit d’actuació
El Programa Anual és el document que determina les actuacions de restauració i
millora forestal per a la prevenció d’incendis que es tractaran durant l’any, estableix els
costos i preus que regiran aquests treballs, i defineix el pressupost i la seva forma de
finançament.
El Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el Conveni Marc de
Col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Aguilar de
Segarra, Castellfollit del Boix, Castellolí, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei, Rajadell,
Rubió, Veciana, i l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió per a l’execució
d’un Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, aprovat per Ple de la Diputació de
Barcelona de data 27 de març de 2003, l’Assemblea General de l’Associació de data
19 de març de 2003 i els corresponents Plens Municipals dels Ajuntaments esmentats.
2.- Inversions
2.1. Gestió forestal
D’acord amb els criteris establerts al Pla Marc vigent, s’ha seleccionat per a la seva
execució l’any 2018 les finques que s’exposen en la taula I.
Màxim el 15 de febrer de 2019, es redactarà un informe justificatiu de les unitats de
gestió finalment executades, i de les possibles variacions de pressupost de les
diferents partides dins de cada un dels apartats. Aquest informe es presentarà signat
pel President de l’Associació i pel Tècnic de la Diputació de Barcelona assignat a
l’Associació. La desviació en la previsió actual pot veure’s motivada per diverses raons
entre les que estaria la negativa per part de la propietat a signar el contracte amb
l’Associació, un canvi d’ús del sòl planificat o execució prèvia de l’actuació per part de
la propietat, o bé quan es comprovi que la unitat de gestió requereix d’un tractament
forestal diferent al planificat.
Taula I. Actuacions previstes dins el Pla Marc i seleccionades en el Programa
Anual 2018.
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE PINEDES DE PI BLANC
MUNICIPI

FINCA

Rajadell
Copons

Valldòria
Cal Garça, Mas Lloretó, Cal Queta

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)
70,0
60,5
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PREVISTA
(€)
136.000,00
42.000,00

TRACTAMENT
PREVIST
Aclarida de plançoneda
Aclarida de plançoneda
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Veciana

Boladeras, Cal Llobet, Castellnou
d’Albarells, Ca la Munda, Cal Pesseta

90,0

100.500,00

220,5

278.500,00

Aclarida de plançoneda

3.- Despeses generals de funcionament
S’entén per despeses de funcionament al conjunt de despeses que ha de realitzar
l’Associació de Propietais Forestals Serra de Rubió per a poder executar el Programa
Anual 2018, redactar el Programa Anual 2019 i cercar finançament complementari. Les
despeses de funcionament previstes per l’any 2018 són les següents:
3.1 Suport laboral, fiscal i comptable (gestoria)
Pressupost: 1.500 €
Objectiu: Recolzar a l’Associació per a l’acompliment de les seves obligacions fiscals,
laborals i comptables.
Justificació: El pressupost correspon al cost anual d’una gestoria per tal de realitzar
tasques de secretaria, gestió de cobraments i pagaments, i ajudar a donar compliment
de tota la normativa vigent en matèria laboral, fiscal i comptable.
4.- Contractació i execució dels treballs
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs. Adjunt a cada
contracte entre l’Associació i l’empresa forestal, hi haurà un plec de condicions
tècniques per a la correcta execució dels treballs. Al mateix temps, s’exigirà a
l’adjudicatari el compliment de totes les obligacions laborals i fiscals, així com la
normativa de seguretat i salut en el treball.
La Comissió de Treball assessorarà en l’adjudicació d’aquests treballs, tal com
s’esmenta en el Conveni Marc, i seguint criteris econòmics, tècnics i de solvència i
capacitat professional de l’empresa forestal seleccionada.
L’Associació de Propietaris Forestals i el propietari signaran, prèviament a l’execució
dels treballs, un contracte a on es definiran els drets i obligacions dels signants;
especificant les condicions per cada finca i d’acord amb el Programa Anual vigent.
5.- Pressupost
La distribució del pressupost total pel Programa Anual 2018 és la següent:
Codi

2.1

Projectes

Amidaments
(ha)

Aportacions
Diputació de
Barcelona (€)

Aportacions
Associació (€)

Pressupost
Total (€)

Aclarida de
plançoneda de pi
blanc en masses
mixtes

220,5

278.500,00

0,0,

278.500,00
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3.1

Despeses de
gestoria
TOTAL

220,5

1.500,00

0,00

1.500,00

280.000,00

0,00

280.000,00

* Correspon a una estimació dels amidaments a realitzar. La distribució exacta
quedarà definida a l'informe justificactiu redactat com a màxim el 15 de febrer del
2019.
6.- Finançament
D’acord amb l’apartat anterior el finançament del Programa Anual serà el següent:
Entitat
Diputació de Barcelona
Associació de Propietaris
TOTAL

Aportació (€)
280.000,00
0,00
280.000,00

7.- Formes de pagament
La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament dels seus compromisos de
finançament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902, tal i com
es detalla a continuació:
La justificació de les obres detallades en aquest programa i de la resta de despeses,
es realitzarà mitjançant un informe favorable del tècnic de l’Associació amb el vist-iplau del cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal que verifiqui que s’han
acomplert els objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels
fons econòmics a la seva consecució, i una relació valorada del President de
l’Associació de Propietaris Forestals de les despeses relatives als recursos emprats i a
les activitats dutes a terme, així com dels ingressos percebuts per les mateixes
activitats.
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per
part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les
quanties estipulades en el present Programa Anual i els imports efectivament
justificats. Aquesta Associació al temps que rebrà els diners pagarà a l’/les
empresa/es.
En relació a cada declaració valorada, es pagarà:



Base imposable + IVA, quan els conceptes justificats no suposen activitat
econòmica, fet que no permet la deducció de l’IVA.
Només la base imposable, quan els conceptes justificats representin una
activitat econòmica i, per tant, l’Associació, en no ser consumidor final, es pot
deduir l’IVA.

El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà,
com a màxim, fins a 10 de desembre de 2018.
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8.- Protecció de dades de caràcter personal
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present conveni
caldrà tenir present què les Entitats signatàries, com a responsables dels seus
respectius fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent
sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i
modificació de fitxers.
Les Associacions de Propietaris Forestals com a beneficiàries tindran a disposició de
la Diputació de Barcelona els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne
consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la justificació de la
despesa.
Les dades facilitades per les entitats indicades al punt I del present conveni seran
incloses al fitxer “Agenda i proveïdors” per al manteniment de les relacions
institucionals i administratives entre els signataris del present conveni, i al fitxer “Gestió
econòmica” amb la finalitat de la fiscalització i gestió dels pagaments. L’exercici dels
drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de
la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a qualsevol
altre oficina del Registre general (http://www.diba.cat/web/registre/).
En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat
de les dades no sent excessives per a les finalitats indicades al punt anterior.
La Diputació com a directora del Pla Marc tractarà les dades identificatives dels
propietaris forestals, dels usufructuaris de les finques, així com dels seus
representants legals, com a encarregada del tractament, amb la única finalitat de
garantir la realització de les tasques necessàries per a la correcta gestió de l’objecte
del present conveni, i amb total sotmetiment (incloent-hi el seu personal) a la
normativa de protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega,
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les
condicions següents:
a.

Utilitzar les dades que es faciliten, només per a la finalitat objecte d’aquest
conveni.

b.

No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva
conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa de les entitats
responsables de les dades.

c.

No contractar amb tercers cap de les prestacions que formen part de l’objecte
principal d’aquest contracte i que comporten el tractament de dades personals,
llevat de serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels propis
serveis de la Diputació.
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d.

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què
hagin tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el
seu objecte.

e.

Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats
d’aquest encàrrec.

f.

Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.

g.

Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell Bàsic, segons el que
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb
les especificacions següents:

h.

Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de
seguretat aplicables.

i.

Destruir les dades de caràcter personal tractades en el decurs de l’objecte del
present conveni, un cop finalitzat aquest.

9.- Vigència del Programa Anual
Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener
fins al 10 de desembre de l’any 2018.
10.- Aprovació del Programa Anual
Aquest Programa Anual de l’any 2018, ha estat aprovat, tal com estableix el Conveni
Marc, en les dates expressades a continuació.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva de l'ajut de la línia 2 (suport a l'ocupació de col·lectius en
risc d'exclusió i de reforç dels serveis socials municipals) del Programa
complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social, any
2016, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel 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:
“La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 10 de març de 2016, va
aprovar el Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració
social, el seu règim de concertació i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”. El referit Programa s’articula en dues línies d’actuació: la
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línia 1, de suport integral al foment de l’ocupació i la línia 2, de suport a l’ocupació de
col·lectius en risc d’exclusió i de reforç dels serveis socials municipals.
Posteriorment, mitjançant dictamen de 30 de juny de 2016 es va acordar l’aprovació
definitiva dels esmentats ajuts.
Per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona, de data 13 de desembre de
2016, es van aprovar prorrogues d’execució fins el 30 de juny de 2017 i de justificació
fins el 30 de setembre de 2017, de la línia 2 d’aquest programa complementari.
Un cop finalitzat el termini de justificació i la seva pròrroga es va constatar que
restaven imports sense justificar que calia liquidar.
Per Decret Vice-presidenta 4a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, de data 6 de febrer de 2018, es va aprovar la
liquidació provisional d’aquest programa complementari, habilitant un període
d’audiència de quinze dies hàbils per a que els ens locals que s’hi relacionaven
poguessin presentar al·legacions.
Atès que transcorregut el període d’audiència s’ha de procedir a la liquidació definitiva
del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social
2016.
Vist que l’Ajuntament de Manresa ha renunciat a la part no justificada, d’import
12.458,57.-€, i ha retornat aquest import efectuant l’ingrés dels 12.458,57.-€ en el
compte de la diputació de Barcelona.
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 7.2.a)), 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 liquidació definitiva de l’ajut de la línia 2 (suport a l’ocupació de
col·lectius en risc d’exclusió i de reforç dels serveis socials municipals) del Programa
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, any 2016, en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Segon.- APROVAR la revocació total i la revocació parcial dels imports dels recursos
econòmics que s’indiquen a continuació, per manca de justificació:
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Ens
destinatari
Badalona

Badia del
Vallès
Balenyà

Berga

Cardedeu

Castellar del
Vallès
Fogars de
Montclús
Malla

Mataró

Montseny

NIF

Codi XLG

Import
Import avançat Import justificat Import a retornar Aplicació
Núm doc. Posició Centre gestor
concedit
"a justificar"
verificat
pressupostària
P0801500J 16/X/225565 645.115,21 €
645.115,21 €
628.460,06 €
16.655,15 € G/60101/23100/46262 1603003120
5 Gerència de
Benestar
Social
P0831200A 16/X/225200
75.710,17 €
0,00 €
70.519,54 €
5.190,63 € G/60101/23100/46262 1603003120
6 Gerència de
Benestar
Social
P0801700F 16/X/225562
4.914,30 €
0,00 €
4.248,20 €
666,10 € G/60101/23100/46262 1603003120
7 Gerència de
Benestar
Social
P0802200F 16/X/225556
28.000,00 €
28.000,00 €
25.450,38 €
2.549,62 € G/60101/23100/46262 1603003120
9 Gerència de
Benestar
Social
P0804500G 16/X/225526
86.390,20 €
86.390,20 €
85.253,90 €
1.136,30 € G/60101/23100/46262 1603003120
16 Gerència de
Benestar
Social
P0805000G 16/X/225519 148.073,91 €
148.073,91 €
142.855,46 €
5.218,45 € G/60101/23100/46262 1603003120
18 Gerència de
Benestar
Social
P0808000D 16/X/225483
6.951,55 €
0,00 €
0,00 €
6.951,55 € G/60101/23100/46262 1603003120
25 Gerència de
Benestar
Social
P0811000I 16/X/225447
13.194,91 €
0,00 €
5.610,77 €
7.584,14 € G/60101/23100/46262 1603003120
35 Gerència de
Benestar
Social
P0812000H 16/X/225433 195.862,54 €
195.862,54 €
185.415,22 €
10.447,32 € G/60101/23100/46262 1603003120
40 Gerència de
Benestar
Social
P0813600D 16/X/225412
6.696,14 €
0,00 €
0,00 €
6.696,14 € G/60101/23100/46262 1603003120
46 Gerència de
Benestar
Social
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Ens
NIF
Codi XLG Import
Import avançat Import justificat Import a retornar Aplicació
Núm doc. Posició Centre gestor
destinatari
concedit
"a justificar"
verificat
pressupostària
Premià de Dalt P0823000E 16/X/225302
24.760,86 €
0,00 €
24.631,28 €
129,58 € G/60101/23100/46262 1603003120
50 Gerència de
Benestar
Social
Roca del
P0818000B 16/X/225364
68.069,42 €
68.069,42 €
66.867,72 €
1.201,70 € G/60101/23100/46262 1603003120
54 Gerència de
Vallès, La
Benestar
Social
Sant Climent
P0820300B 16/X/225337
14.494,53 €
14.494,53 €
14.405,91 €
88,62 € G/60101/23100/46262 1603003120
60 Gerència de
de Llobregat
Benestar
Social
Sant Cugat del P0820400J 16/X/225335 107.380,00 €
0,00 €
107.264,35 €
115,65 € G/60101/23100/46262 1603003120
61 Gerència de
Vallès
Benestar
Social
Sant Martí
P0822700A 16/X/225307
20.661,02 €
0,00 €
0,00 €
20.661,02 € G/60101/23100/46262 1603003120
69 Gerència de
Sarroca
Benestar
Social
Sant Pol de
P0823500D 16/X/225295
12.727,88 €
0,00 €
11.819,84 €
908,04 € G/60101/23100/46262 1603003120
71 Gerència de
Mar
Benestar
Social
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Tercer.- SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats que es
reprodueixen a continuació:
Ens destinatari
Badalona
Badia del Vallès
Balenyà
Berga
Cardedeu
Castellar del Vallès
Fogars de Montclús
Malla
Mataró
Montseny
Premià de Dalt
Roca del Vallès, La
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Martí Sarroca
Sant Pol de Mar

NIF
P0801500J
P0831200A
P0801700F
P0802200F
P0804500G
P0805000G
P0808000D
P0811000I
P0812000H
P0813600D
P0823000E
P0818000B
P0820300B
P0820400J
P0822700A
P0823500D

Codi XLG
16/X/225565
16/X/225200
16/X/225562
16/X/225556
16/X/225526
16/X/225519
16/X/225483
16/X/225447
16/X/225433
16/X/225412
16/X/225302
16/X/225364
16/X/225337
16/X/225335
16/X/225307
16/X/225295

Import a reintegrar
16.655,15 €
5.190,63 €
666,10 €
2.549,62 €
1.136,30 €
5.218,45 €
6.951,55 €
7.584,14 €
10.447,32 €
6.696,14 €
129,58 €
1.201,70 €
88,62 €
115,65 €
20.661,02 €
908,04 €

Aquesta quantitat haurà de fer-se efectiva a favor de la Tresoreria de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, en els terminis següents:
- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Passat aquest termini sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de Barcelona
compensarà d’ofici les quanties esmentades, si escau.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords, en la part que els afecta, als interessats.”
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva del Programa complementari de serveis socials bàsics,
cohesió social i emergència energètica, any 2016, en el marc del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2016-2019" i desestimar les al·legacions presentades per
l’Ajuntament de Canyelles i no acceptar les justificacions de diversos
ajuntaments, presentades fora de termini, així com aprovar la revocació total i
parcial dels ajuts atorgats a diversos ens locals.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel 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:
“La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió de 9 de juny de 2016, va aprovar
el Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència
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energètica", del seu règim de concertació i de la concessió d'ajuts, en el marc del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
Per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona, de data 24 de novembre de
2016, es van aprovar prorrogues d’execució fins el 30 de juny de 2017 i de justificació
fins el 30 de setembre de 2017, d’aquest programa complementari.
Un cop finalitzat el termini de justificació i la seva pròrroga es va procedir, tal i com
estableix l’article 18 del règim regulador del programa complementari, al tancament i
liquidació de la convocatòria.
Així per decret Vice-presidenta 4a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, de data 14 de febrer de 2018, es va aprovar la
liquidació provisional d’aquest programa complementari, habilitant un període
d’audiència de quinze dies hàbils per a que els ens locals que s’hi relacionaven
poguessin presentar al·legacions.
L’Ajuntament de Canyelles, ha presentat escrit d’al·legacions, acompanyat de la
justificació de les despeses de l’ajut atorgat, indicant que per motius de reorganització
dels serveis socials i canvi de referents no van justificar en termini.
Considerant que s’atorguen tres mesos per poder justificar la despesa des de la
finalització del període d’execució de les actuacions i que aquest període de justificació
ja havia estat prorrogat, s’entén que no es poden acceptar les al·legacions
presentades ja que malgrat la reorganització de serveis i el canvi de referents,
disposaven de tres mesos per poder justificar l’ajut atorgat.
D’altra banda els Ajuntaments de Casserres, Pontons i Sant Vicenç de Castellet han
presentat la justificació de les despeses sense cap escrit d’al·legacions.
Atès l’article 17 del règim regulador del programa complementari, que estableix que
procedirà la revocació total o parcial, entre d’altres, per la manca de justificació o
justificació incorrecta, una vegada esgotat el termini per la justificació de la despesa.
Atès que transcorregut el període d’audiència s’ha de procedir a la liquidació definitiva
del Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència
energètica-any 2016.
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 7.2.a)), 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.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Canyelles en
data 16 de març de 2018, pels motius assenyalats a la part expositiva del present
dictamen.
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Segon.- NO ACCEPTAR les justificacions presentades pels ajuntaments de Canyelles
Casserres, Pontons i Sant Vicenç de Castellet per fora de termini.
Tercer.- APROVAR la liquidació definitiva del Programa complementari de serveis
socials bàsics, cohesió social i emergència energètica, any 2016, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
Quart.- APROVAR la revocació total i la revocació parcial dels imports dels recursos
econòmics que s’indiquen a continuació, per manca de justificació:
Ens
destinatari

NIF

Codi Xarxa

Import
concedit

Ajuntament
de
Casserres

P0804800A

16X226202

13.459,08 €

Ajuntament
de Pontons

P0816700I

16X226092

6.457,32 €

Ajuntament
de
Canyelles

P0804200D

16X226208

Ajuntament
de Sant
Vicenç de
Castellet

P0826200H

Ajuntament
de Malla

Import
justificat
verificat

Import no
justificat

Núm. document
comptable

Aplicació
pressupostària

0,00 € 13.459,08 €

1603002896/46

G/60101/23100/46263

0,00 €

6.457,32 €

1603002920/10

G/60101/23100/46263

16.142,41 €

0,00 € 16.142,41 €

1603002896/40

G/60101/23100/46263

16X226025

38.754,45 €

0,00 € 38.754,45 €

1603002920/77

G/60101/23100/46263

P0811000I

16X226129

6.248,07 €

2.108,21 €

4.139,86 €

1603002896/119

G/60101/23100/46263

Ajuntament
de
Montseny

P0813600D

16X226106

6.302,04 €

5.521,69 €

780,35 €

1603002896/142

G/60101/23100/46263

Ajuntament
de
Puigdàlber

P0817300G

16X226088

6.510,34 €

5.785,22 €

725,12 €

1603002920/14

G/60101/23100/46263

Consell
Comarcal
del
Moianès

P0800317J

16X225929

121.423,35 €

112.410,60 €

9.012,75 €

1603002912/9

G/60101/23100/46563
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Ens
destinatari

NIF

Codi Xarxa

Import
concedit

Import
justificat
verificat

Import no
justificat

Núm. document
comptable

Aplicació
pressupostària

Ajuntament
de Bellprat

P0802100H

16X226227

6.070,07 €

0,00 €

6.070,07 €

1603002896/21

G/60101/23100/46263

Ajuntament
de Santa
Cecília de
Voltregà

P0824300H

16X226021

6169,48 €

0,00 €

6169,48 €

1603002920/81

G/60101/23100/46263

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords, en la part que els afecta, als interessats.”
43.- Dictamen pel qual es proposa la ratificació del Decret de la Presidència
número 2802/18, de data 28 de març, pel qual es resol l’ampliació, fins el 6 d’abril
de 2018, del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de
subvencions, codi convocatòria 201820185120009543, de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Benestar Social i
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania a favor d’entitats sense finalitat de
lucre, per a l’any 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
ratifica, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
Atès que el Vicepresident primer i President accidental de la Diputació de Barcelona, Il·lm.
Sr. Dionís Guiteras i Rubio, ha dictat, per raons d’urgència i en data 28 de març de 2018,
un Decret (núm.reg. 2802/2018) sobre ampliació del termini de la convocatòria de
subvencions de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania, que literalment
diu:
“Fets
1.

El 22 de febrer de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions de l’Àrea d’Atenció a
les Persones de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de
lucre, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de
fomentar projectes i 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, el suport a les activitats de Respir que portin a terme les entitats
socials, i els serveis de tutela, per un import màxim de 2.400.000,00.-€.

2.

De conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 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), l’1 de

540

Centre
gestor
Gerència
de
Serveis
de
Benestar
Social
Gerència
de
Serveis
de
Benestar
Social

Àrea de Presidència
Secretaria General

març de 2018 es va publicar al BOPB l’extracte de la convocatòria, a través de la
Base de Dades Nacional de Subvencions.
3.

En la Base 8 del text regulador d’aquesta convocatòria s’especifica que “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 Àrea
d’Atenció a les Persones Gerència de Serveis de Benestar Social Barcelona, a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà als 30
dies naturals de la mateixa”, essent doncs el proper 31 de març el darrer dia per a
la presentació de sol·licituds.

4.

D’altra banda, la mateixa Base 8 diu que “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.”

5.

Per donar cobertura a aquest requeriment, l’Àrea d’Atenció a les Persones, amb el
suport de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la
Diputació, ha creat un tràmit específic a la Seu electrònica des d’on les entitats
que es vulguin presentar a aquesta convocatòria han de fer la seva sol·licitud.

6.

Des que es va obrir el termini de sol·licituds, s’ha pogut constatar que la
plataforma tecnològica del tràmit específic habilitat a la Seu electrònica compta
amb serioses limitacions des del punt de vista del dispositiu client des del que s’ha
de realitzar el tràmit, ja sigui a nivell de sistema operatiu, de navegador i de
requisits de configuració i components. També s’han detectat incidències
sobrevingudes en la complementació del formulari del tràmit i en el moment
d’incorporar la documentació adjunta.

7.

Això està provocant la queixa de les entitats del tercer sector social que opten per
presentar-se a la convocatòria, a l’hora que limita seriosament la seva
concurrència. Es demostra en el fet de que a data d’avui, a tan sols 10 dies de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds, es constata que han
presentat sol·licitud aproximadament unes 80 entitats, quan el volum experimentat
en convocatòries d’anys anteriors està al voltant de les 700-800 sol·licituds.

8.

D’altra banda, l’Àrea d’Atenció a les Persones no pot controlar la data en què la
convocatòria serà registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS). En conseqüència, no pot determinar amb exactitud la publicació de
l’extracte al BOPB que té incidència directa en la fixació del període de
presentació de sol·licituds. Es dóna la circumstància que per aquesta
convocatòria, el tram final de presentació de sol·licituds coincideix en dates
festives per Setmana Santa.
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9.

Davant aquesta situació, l’Àrea d’Atenció a les Persones ha pres mesures
addicionals als canals de suport habilitats, oferint públicament a les entitats socials
que tinguin problemes tecnològics per presentar la seva sol·licitud, realitzar el
tràmit “in situ” a les dependències de l’Àrea a través de funcionaris de la Diputació
prèvia autorització del representant de l’entitat.

10. Vistes les limitacions tecnològiques de la plataforma per a la presentació
electrònica de sol·licituds a la convocatòria de subvencions núm.
201820185120009543, la proximitat de la data límit de presentació de sol·licituds i
el reduït volum de sol·licituds presentades a data d’avui.
11. Vist que les mesures proposades seran insuficients per l’allau de sol·licituds que
s’esperen, i que no es podran aplicar fins el darrer dia de presentació per la seva
coincidència en dies festius.
12. Per tot l’exposat es proposa ampliar el termini de presentació de sol·licituds per a
la convocatòria de subvencions de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació
de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre 2018 (codi
201820185120009543) fins divendres 6 d’abril de 2018.
13. Aquesta ampliació de terminis afecta al contingut de l’extracte de la convocatòria
publicat al BOPB d’1 de març de 2018, i cal procedir a modificar-lo, tant en català
com en castellà.
Fonaments de dret
1. Vist l’article 32 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, pel que fa a l’ampliació dels terminis establerts.
2. Vist l’article 4.3 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). Aquest article senyala que si la modificació que s’aprova afecta a
l’extracte publicat, caldrà redactar-se un nou extracte corregit, que seguirà el mateix
procés de tramitació que l’original (i, per tant, publicar-se al BOPB).
3. Vist l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016 i complementada i modificada per Decret de la
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de
14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017, en virtut del qual la
Presidència es reserva la competència per a l’exercici, per raons d’urgència, de les
competències de la Junta de Govern, sense perjudici de la ratificació per l’òrgan
competent en la següent sessió que celebri.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- AMPLIAR fins el 6 d’abril de 2018 el termini de presentació de sol·licituds de
la convocatòria de subvencions, codi convocatòria 201820185120009543, de l’Àrea
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d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de
Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania a favor d’entitats sense
finalitat de lucre, per a l’any 2018, mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, per un import total màxim de 2.400.000,00.-€, aprovada per acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 22 de febrer de 2018.
Segon.- MODIFICAR l’extracte de la present convocatòria publicat al BOPB d’1 de
març de 2018, als efectes del que disposa l’apartat 4.3 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 la Resolució de .... de la Presidència de la Diputació de Barcelona, per la qual
s’amplia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 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 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.
BDNS (Identif): 387569
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 va publicar al Butlletí Oficial de la Província d’1 de març de
2018 , extracte de l’acord de 22 de febrer de 2018 de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, pel qual es van convocar 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 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. El text complert de la convocatòria es pot consultar a la
Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
Únic. Ampliació del termini de presentació de sol·licituds
S’amplia el termini de presentació de sol·licituds fins el dia 6 d’abril de 2018.”

Tercer.- MODIFICAR l’extracte, en llengua castellana, de la present convocatòria
publicat al BOPB d’1 de març de 2018, als efectes del que disposa l’apartat 4.3 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:
“Extracto de la Resolución de .... de la Presidencia de la Diputación de Barcelona, por la
cual se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva de les Gerencias de Bienestar Social y de Igualdad
y Ciudadanía del Área de Atención a les Persones de la Diputación de Barcelona a favor de
entidades sin finalidad de lucre, año 2018, para favorecer las actuaciones de inclusión y
promoción social, las políticas y acciones para garantizar la cohesión social y la promoción
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de la igualdad de derechos y deberes entre todas las personas, el soporte a las actividades
de Respiro y la mejora de la calidad de vida de les persones con capacidad modificada y
sus familias.
BDNS (Identif): 387569
Código convocatoria: 201820185120009543
De acuerdo con lo previsto en los artículos 17.3.b i 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 1
de marzo de 2018, extracto del acuerdo de 22 de febrero de 2018 de la Junta de Gobierno
de la Diputación de Barcelona, por la que se convocaron subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva de las Gerencias de Bienestar Social y de Igualdad y Ciudadanía
del Área de Atención a les Personas de la Diputación de Barcelona a favor de entidades sin
finalidad de lucro, año 2018, para favorecer las actuaciones de inclusión y promoción social,
las políticas y acciones para garantizar la cohesión social y la promoción de la igualdad de
derechos y deberes entre todas las personas, el soporte a las actividades de Respiro y a la
mejora de la calidad de vida de las personas con capacidad modificada y sus familias. El
texto completo de la convocatoria se puede consultar a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
Único. Ampliación del plazo de presentación de solicitudes
Se amplía el plazo de presentación de solicitudes hasta el día 6 de abril de 2018.”

Quart.- PUBLICAR la modificació de l’extracte de la 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.
Cinquè.- ELEVAR la present resolució a propera Junta de Govern per a la seva
ratificació.”
Vist l’apartat 2.4.b) en relació al 3.3.b) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril,
publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016 i complementada i modificada per Decret de
la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de
14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent
ACORD
Únic. RATIFICAR el Decret del Vicepresident primer i President accidental de la
Diputació de Barcelona (núm.reg. 2802/2018) dictat per raons d’urgència i en data 28
de març de 2018, d’ampliació, fins el 6 d’abril de 2018, del termini de presentació de
sol·licituds
de
la
convocatòria
de
subvencions,
codi
convocatòria
201820185120009543, de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2018, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, per un import total màxim de 2.400.000,00.-
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€, aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió
de data 22 de febrer de 2018.”
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació total de les subvencions atorgades a diverses entitats,
en el marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a entitats sense ànim
de lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones, per justificació insuficient de les
mateixes.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 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 Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern (registre d’acords núm.
47/16), reunida en sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer de 2016, va
aprovar la convocatòria núm. 7903/2016 i les bases per a l’atorgament de
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar
Social, Igualtat i Ciutadania i del Respir per a les famílies cuidadores de persones
amb discapacitat i/o malaltia mental.
2. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 9 de
juny de 2016, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la
convocatòria núm. 7903/2016, esmentada en el paràgraf anterior.
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2016 i
el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 22 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 31 de març de 2017.
4. Una vegada presentades i revisades les justificacions i detectades mancances en
les mateixes, es van enviar requeriments d’esmena del compte justificatiu de la
subvenció a diverses entitats, atorgant un termini màxim improrrogable de deu dies
hàbils per esmenar–les; advertint, que si transcorregut el termini indicat, no s’ha
procedit a l’esmena es procedirà a la revocació de la subvenció.
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Relació d’entitats subvencionades per la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, en el
marc de la convocatòria 7903/2016 que, durant el termini establert als requeriments d’esmena del compte justificatiu de la
subvenció, no han esmenat les justificacions insuficients:

Beneficiari
AT2 Acció
Transversal per la
Transformació
Social
Grup de Joves La
Fàbrica de Can
Tusell
Heura de
Barcelona
Asoc. Hispanoiraní
Ferdosi
Asoc. Bissau
Guineanos de
Cataluña
Assoc. de Serveis
Juvenils La Mina
Associació
OHANA
Sostre Cívic
Associació un nou
model d’accés a
l’habitatge

NIF

Actuació
subvencionada

Import
subvenció
atorgada

Import
subvenció
no abonat

Import
bestreta
pagada

Import a
revocar

Núm.
Operació
comptable
(AD)

G64922131

Dona activa’t i participa

1.093,69€

1.093,69€

0,00€

1.093,69€

Suport pedagògic per a
nens, nenes i joves d’origen
marroquí.

1.093,69€

1.093,69€

0,00€

G58260266

Construint espais lliures de
violència de gènere

1.110,51€

1.110,51€

G66253428

Sense vel als ulls:
descobreix l’Iran a Barcelona

1.110,51€

G61581856

Integración de todos los
guineanos/as

G59391979
G66692450

G61037164

G63542286

Posició

Aplicació
Pressupostària

1603002590

154

G/60300/23110/48903

1.093,69€

1603002590

155

G/60300/23110/48903

0,00€

1.110,51€

1603002590

147

G/60300/23110/48903

1.110,51€

0,00€

1.110,51€

1603002590

183

G/60300/23110/48903

1.110,51€

1.110,51€

0,00€

1.110,51€

1603002590

188

G/60300/23110/48903

Dones a les ones

1.110,51€

1.110,51€

0,00€

1.110,51€

1603002590

151

G/60300/23110/48903

Inserció laboral

1.900,00€

1.900,00€

0,00€

1.900,00€

1603002590

171

G/60300/23110/48903

2.044,49€

2.044,49€

2.044,49€

1603002590

116

G/60300/23110/48903

Accés a l’habitatge digne per
mitjà de les cooperatives de
cessió d’ús i l’apoderament
de les persones i
associacions

546

Àrea de Presidència
Secretaria General

Actuació subvencionada

Import
subvenció
atorgada

Import
subvenció
no abonat

Import
bestreta
pagada

Import a
revocar

Núm.
Operació
comptable
(AD)

2.073,70€

2.073,70€

0,00€

2.073,70€

1603002590

112

G/60300/23110/48903

2.073,70€

2.073,70€

0,00€

2.073,70€

1603002590

164

G/60300/23110/48903

2.132,11€

2.132,11€

0,00€

2.132,11€

1603002590

102

G/60300/23110/48903

NIF

Assoc. intercultural Llatins
per Catalunya

G65506677

Assoc. de veïns i veïnes del
barri de les Escodines

G58886292

Assoc. de Persones
Participants Àgora

G58312489

Dones del món: apoderament
i lideratge des de la
interculturalitat
Sortint al carrer: deliberació,
empoderament i acció juvenil
al barri de les Escodines de
Manresa
Interculturalitat, inclusió i
prevenció del racisme

G60303054

XarxaRai

3.046,65€

3.046,65€

0,00€

3.046,65€

1603002590

60

G/60300/23110/48903

G64937683

Llavors de convivència

3.586,88€

3.586,88€

0,00€

3.586,88€

1603002590

57

G/60300/23110/48903

G63476097

Acathi Transpresó

2.930,95€

2.930,95€

0,00€

2.930,95€

1603002590

82

G/60300/23110/48903

26.417,90€

26.417,90€

0,00€

26.417,90€

Asoc. RAI-Recursos
d’Animació Intercultural
Enlace Barcelona-Asoc. De
Estudiantes Colombianos
en Catalunya
Assoc. Catalana per la
integració d’homoxesuals,
bisexuals i transexuals
immigrants
TOTAL
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5. S’ha constatat que les entitats relacionades al punt anterior no han cobrat, per
bestreta, cap import avançat de la subvenció atorgada; raó per la qual no se’ls fa
reclamació del reintegrament de saldos.
Fonaments de dret
1. L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS),
obliga al beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de
la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la despesa
o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el
compliment de l’objecte de la subvenció.
2. L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la
convocatòria 7903/2016; així com la forma i els documents que cal presentar per
donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 22 i 23).
3. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.
4. 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 inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació total de la subvenció concedida a les següents entitats, en el marc de la
convocatòria 7903/2016 de l’Àrea d’Atenció a les Persones, d’acord amb les dades
detallades seguidament:
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Beneficiari
AT2 Acció Transversal per la
Transformació Social
Grup de Joves La Fàbrica de
Can Tusell

NIF
G64922131
G61037164

Heura de Barcelona

G58260266

Asoc. Hispanoiraní Ferdosi

G66253428

Asoc. Bissau Guineanos de
Cataluña
Assoc. de Serveis Juvenils
La Mina
Associació OHANA
Sostre Cívic Associació un
nou model d’accés a
l’habitatge

Actuació subvencionada

Dona activa’t i participa
Suport pedagògic per a nens,
nenes i joves d’origen marroquí.
Construint espais lliures de
violència de gènere
Sense vel als ulls: descobreix
l’Iran a Barcelona

Import
subvenció
no abonat

Import
bestreta
pagada

Import a
revocar

Núm.
Operació
comptable
(AD)

1.093,69€

1.093,69€

0,00€

1.093,69€

1.093,69€

1.093,69€

0,00€

1.110,51€

1.110,51€

1.110,51€

Posició

Aplicació
Pressupostària

1603002590

154

G/60300/23110/48903

1.093,69€

1603002590

155

G/60300/23110/48903

0,00€

1.110,51€

1603002590

147

G/60300/23110/48903

1.110,51€

0,00€

1.110,51€

1603002590

183

G/60300/23110/48903

1.110,51€

1.110,51€

0,00€

1.110,51€

1603002590

188

G/60300/23110/48903

G61581856

Integración
de
guineanos/as

G59391979

Dones a les ones

1.110,51€

1.110,51€

0,00€

1.110,51€

1603002590

151

G/60300/23110/48903

G66692450

Inserció laboral

1.900,00€

1.900,00€

0,00€

1.900,00€

1603002590

171

G/60300/23110/48903

Accés a l’habitatge digne per
mitjà de les cooperatives de
cessió d’ús i l’apoderament de
les persones i associacions

2.044,49€

2.044,49€

2.044,49€

1603002590

116

G/60300/23110/48903

G63542286

todos

Import
subvenció
atorgada

los
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Actuació subvencionada
Beneficiari

NIF

Assoc. intercultural
Llatins per Catalunya

G65506677

Assoc. de veïns i veïnes
del barri de les
Escodines

Assoc. de Persones
Participants Àgora
Asoc. RAI-Recursos
d’Animació Intercultural
Enlace Barcelona-Asoc.
De Estudiantes
Colombianos en
Catalunya
Assoc. Catalana per la
integració
d’homosexuals,
bisexuals i transexuals
immigrants
TOTAL

G58312489

Dones
del
món:
apoderament i lideratge
des de la interculturalitat
Sortint
al
carrer:
deliberació,
empoderament i acció
juvenil al barri de les
Escodines de Manresa
Interculturalitat, inclusió i
prevenció del racisme

G60303054

XarxaRai

G64937683

Llavors de convivència

G63476097

Acathi Transpresó

G58886292

Import
subvenció
atorgada

Import
subvenció
no abonat

Import
bestreta
pagada

Import a
revocar

Núm.
Operació
comptable
(AD)

2.073,70€

2.073,70€

0,00€

2.073,70€

1603002590

2.073,70€

2.073,70€

0,00€

2.073,70€

1603002590

Posició

Aplicació
Pressupostària

112

G/60300/23110/48903

164

G/60300/23110/48903

2.132,11€

2.132,11€

0,00€

2.132,11€

1603002590

102

G/60300/23110/48903

3.046,65€

3.046,65€

0,00€

3.046,65€

1603002590

60

G/60300/23110/48903

3.586,88€

3.586,88€

1603002590

57

G/60300/23110/48903

1603002590

82

G/60300/23110/48903

3.586,88€
0,00€

2.930,95€

2.930,95€

2.930,95€
0,00€

26.417,90€
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Segon. CONCEDIR al beneficiari de la subvenció un termini de quinze dies hàbils per
a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a fi que pugui presentar les al·legacions i altres elements de prova que
consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini, si no ha
presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i relacionades en
aquest acte.”
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació total de les subvencions atorgades a diverses entitats,
en el marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a entitats sense ànim
de lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones, per no presentació de la
justificació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 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 Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern (registre d’acords núm.
47/16), reunida en sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer de 2016, va
aprovar la convocatòria núm. 7903/2016 i les bases per a l’atorgament de
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar
Social, Igualtat i Ciutadania i del Respir per a les famílies cuidadores de persones
amb discapacitat i/o malaltia mental.
2. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 9 de
juny de 2016, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la
convocatòria núm. 7903/2016, esmentada en el paràgraf anterior.
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2016 i
el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 22 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 31 de març de 2017.
4. A la finalització del termini de justificació, les entitats que no han presentat la
preceptiva justificació de la subvenció, mitjançant el Compte Justificatiu Simplificat
acompanyat de les factures i justificants de pagament relacionats a l’Annex B
d’aquest Compte justificatiu, són:

551

Àrea de Presidència
Secretaria General

Relació d’entitats subvencionades per la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania, en el marc de la convocatòria 7903/2016 que, durant el termini establert, no han presentat la
justificació de la subvenció atorgada per a l’any 2016:

Beneficiari

Assoc. Cultural
Educativa i Social
Operativa de Dones
Pakistanis
Fundació Privada Futura
Local

Asoc. de Jóvenes
Ecuatorianos en
Catalunya

NIF

G63950349

G62822044

Actuació
subvencionada

Import
subvenció
atorgada

Falh Dona, Allibe
Nijat (Prevenció de
qualsevol modalitat
de violència)
Projecte
de
ciutadania, municipi
i joventut: casal
d’estiu
de
la
ciutadania a Sant
Sadurní d’Anoia

G64814775

Jo sí que puc!

G59914994

Xarxa de formació
LGTB en l’àmbit del
lleure als municipis

L’Escola El Sol, cb

Import
bestreta
pagada

Núm.
Operació
comptable
(AD)

3.586,88€

Import
subvenció
pendent
de
justificar
3.586,88€

0,00€

3.046,65€

3.046,65€

1.550,00€

1.413,51
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Posició

Aplicació
Pressupostària

1603002590

55

G/60300/23110/48903

0,00€

1603002590

67

G/60300/23110/48903

1.550,00€

0,00€

1603002590

75

G/60300/23110/48903

1.413,51

0,00€

1603002590

119

G/60300/23110/48903
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Beneficiari

Associació cultural la
mirada descubierta
(actualment As. Derechos
en Acción)
Associació Catalana de
Residents Senegalesos

Coordinadora de les
Associacions
Senegaleses de
Catalunya
Fundació Ensurecer
Asociación Castellar por
Colombia
Associació artística i
cultural difusor
ADE Vallès Associació de
directives i empresàries
del Vallès

NIF

G43993914

G60041217

G63872014

G84225788
V64842677
G64363633
G65764458
TOTAL

Actuació
subvencionada

Import
subvenció
atorgada

Import
bestreta
pagada

1.393,02€

Import
subvenció
pendent de
justificar
1.393,02€

0,00€

Núm.
Operació
comptable
(AD)
1603002590

XIII Festival de cine y
derechos humanos en
Barcelona
Pla d’actuació per a la
reorientació
professional de les
persones dedicades al
comerç de carrer a
Barcelona
Promoció d’economia
solidaria:
cooperativisme
transnacional
Cap a la ciutat humana
(fase II)

1.393,02€

1.393,02€

0,00€

1.393,02€

1.393,02€

1.413,51€

Posici
ó

Aplicació
Pressupostària

127

G/60300/23110/48903

1603002590

126

G/60300/23110/48903

0,00€

1603002590

132

G/60300/23110/48903

1.413,51€

0,00€

1603002590
173

G/60300/23110/48903

1.393,02€

1.393,02€

0,00€

1603002590
133

G/60300/23110/48903

1.127,34€

1.127,34€

1.127,34€

1.127,34€

Fem pinya
Openwalls
Dones emprenent: un
futur per a totes
18.837,31€

553

18.837,31€

0,00€

1603002590

178

G/60300/23110/48903

0,00€

1603002590

179

G/60300/23110/48903

0,00€
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5. S’ha constatat que les entitats relacionades al punt anterior no han cobrat, per
bestreta, cap import avançat de la subvenció atorgada; raó per la qual no se’ls fa
reclamació del reintegrament de saldos.
Fonaments de dret
1. L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS),
obliga al beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de
la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la despesa
o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el
compliment de l’objecte de la subvenció. Així mateix, l’omissió de la pràctica de la
justificació donarà lloc a l’inici del procediment administratiu de revocació de la
subvenció.
2. L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la
convocatòria 7903/2016; així com la forma i els documents que cal presentar per
donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 22 i 23).
3. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.
4. 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 inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació total de la subvenció concedida a les següents entitats, en el marc de la
convocatòria 7903/2016 de l’Àrea d’Atenció a les Persones, d’acord amb les dades
detallades seguidament:
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Relació d’entitats subvencionades per la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania, en el marc de la convocatòria 7903/2016 que, durant el termini establert, no han presentat la
justificació de la subvenció atorgada per a l’any 2016:

Beneficiari

Assoc. Cultural
Educativa i Social
Operativa de Dones
Pakistanis
Fundació Privada Futura
Local

Asoc. de Jóvenes
Ecuatorianos en
Catalunya
L’Escola El Sol, cb

NIF

G63950349

G62822044

Actuació
subvencionada

Import
subvenció
atorgada

Falh Dona, Allibe
Nijat (Prevenció de
qualsevol modalitat
de violència)
Projecte
de
ciutadania, municipi
i joventut: casal
d’estiu
de
la
ciutadania a Sant
Sadurní d’Anoia

G64814775

Jo sí que puc!

G59914994

Xarxa de formació
LGTB en l’àmbit del
lleure als municipis

Import
bestreta
pagada

3.586,88€

Import
subvenció
pendent de
justificar
3.586,88€

0,00€

Núm.
Operació
comptable
(AD)
1603002590

3.046,65€

3.046,65€

0,00€

1.550,00€

1.550,00€

1.413,51

1.413,51

555

Posició

Aplicació
Pressupostària

55

G/60300/23110/48903

1603002590

67

G/60300/23110/48903

0,00€

1603002590

75

G/60300/23110/48903

0,00€

1603002590

119

G/60300/23110/48903
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Beneficiari

Associació cultural la
mirada descubierta
(actualment As. Derechos
en Acción)
Associació Catalana de
Residents Senegalesos

Coordinadora de les
Associacions
Senegaleses de
Catalunya

Fundació Ensurecer
Asociación Castellar por
Colombia
Associació artística i
cultural difusor
ADE Vallès Associació de
directives i empresàries
del Vallès

NIF

G43993914

G60041217

G63872014

G84225788
V64842677
G64363633
G65764458
TOTAL

Actuació
subvencionada

Import
subvenció
atorgada

Import
bestreta
pagada

1.393,02€

Import
subvenció
pendent de
justificar
1.393,02€

0,00€

Núm.
Operació
comptable
(AD)
1603002590

Posició

Aplicació
Pressupostària

XIII Festival de cine
y
derechos
humanos
en
Barcelona
Pla d’actuació per a
la
reorientació
professional de les
persones dedicades
al comerç de carrer
a Barcelona
Promoció
d’economia
solidaria:
cooperativisme
transnacional
Cap a la ciutat
humana (fase II)

127

G/60300/23110/48903

1.393,02€

1.393,02€

0,00€

1603002590

126

G/60300/23110/48903

1.393,02€

1.393,02€

0,00€

1603002590

132

G/60300/23110/48903

1.413,51€

1.413,51€

0,00€

1603002590

1.393,02€

1.393,02€

0,00€

1603002590

1.127,34€

1.127,34€

1.127,34€

1.127,34€

Fem pinya
Openwalls
Dones emprenent:
un futur per a totes
18.837,31€

556

18.837,31€

173

G/60300/23110/48903

133

G/60300/23110/48903

0,00€

1603002590

178

G/60300/23110/48903

0,00€

1603002590

179

G/60300/23110/48903

0,00€
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Segon. CONCEDIR al beneficiari de la subvenció un termini de quinze dies hàbils per
a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a fi que pugui presentar les al·legacions i altres elements de prova que
consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini, si no ha
presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i relacionades en
aquest acte.”
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar la despesa a favor de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de les
Escodines per finançar el projecte "Sortint al carrer: deliberació, apoderament i
acció juvenil al barri de les Escodines de Manresa", concedida en el marc de la
convocatòria 7903/2016 de subvencions a entitats sense ànim de lucre, de l’Àrea
d’Atenció a les Persones.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
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 Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern (registre d’acords núm.
47/16), reunida en sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer de 2016, va
aprovar la convocatòria núm. 7903/2016 i les bases per a l’atorgament de
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar
Social, Igualtat i Ciutadania i del Respir per a les famílies cuidadores de persones
amb discapacitat i/o malaltia mental.
2. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern (registre d’acords núm.
254/16), celebrada el dia 9 de juny de 2016, va aprovar la concessió de
subvencions, en el marc de la convocatòria núm. 7903/2016, esmentada al paràgraf
anterior. Per aquest acord es va concedir a l’Associació de Veïns i Veïnes del barri
de les Escodines una subvenció, per import de 2.073,70€, per finançar el projecte
“Sortint al carrer: deliberació, empoderament i acció juvenil al barri de les Escodines
de Manresa”.
3. Una vegada revisada la justificació de la subvenció presentada per l’Associació de
Veïns i Veïnes del barri de les Escodines, en data 28 de març de 2017, des de la
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania s’efectua una requeriment a aquesta
entitat amb l’objecte que esmeni l’esmentada justificació.
4. En data 6 d’octubre del mateix any, la referida entitat presenta l’esmena requerida
de la justificació de la subvenció i, com a conseqüència, de que subsisteixen
diversos errors a l’Annex B de la justificació, des de la Gerència de Serveis
d’Igualtat i Ciutadania s’efectua un nou requeriment per esmenar-los.
5. Dins de termini, el 2 de gener d’enguany, l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de
les Escodines presenta l’esmena requerida.
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6. Una vegada revisada la justificació esmenada i mitjançant informe del cap de
l’Oficina del Pla Jove, de 18 de gener d’enguany, es fa una valoració positiva de la
justificació i es considera procedent el pagament de l’import de la subvenció.
7. D’altra banda, la disposició de despesa (AD núm. 1603002590/164) es va imputar a
l’exercici pressupostari 2016 i, per tant, aquest crèdit no es pot incorporar al
pressupost 2018.
Fonaments de dret
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 següent:
ACORDS
Primer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de DOS MIL SETANTA-TRES
EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (2.073,70€) a favor de l’Associació de Veïns i
Veïnes del barri de les Escodines, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60300/23110/48900 del pressupost vigent, per fer front al pagament de la subvenció
atorgada a l’esmentada entitat per finançar el projecte “Sortint al carrer: deliberació,
empoderament i acció juvenil al barri de les Escodines de Manresa”, en base a
l’exposat a la part expositiva d’aquesta resolució.
Segon. NOTIFICAR aquests acords a l’interessat.”
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar
les al·legacions presentades per l'AMPA JAUME CALLIS a l’acord adoptat per la
Junta de Govern, de 30 de març de 2017, d'aprovació inicial de la revocació total
de la subvenció atorgada a l'esmentada entitat per a l'actuació "Em
necessites?", concedida en el marc de la convocatòria 6573/2015 de
subvencions a entitats sense ànim de lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 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 la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria
6573/2015 de subvencions, el 9 d’abril de 2015, va adoptar un acord (núm.178/15),
mitjançant el qual s’atorgava una subvenció, entre d’altres entitats, a l’AMPA
JAUME CALLÍS, NIF G58891276, per un import de mil tres-cents vint-i-tres euros
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amb vint-i-vuit cèntims (1.323,28€) com a suport a la realització del projecte “Em
necessites?”, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015.
2. En data 30 de març de 2017, la Junta de Govern aprova, inicialment, la revocació
total de la subvenció concedida a l’AMPA JAUME CALLÍS (acord 143/17), per no
haver presentat la justificació de la mateixa.
3. En data 19 de maig de 2017, dins del termini atorgat per presentar al·legacions a
l’acord de revocació inicial, l’AMPA JAUME CALLIS presenta una justificació de
despeses que no s’ajusta a l’establert a les bases de la convocatòria 6573/2015 de
subvencions al respecte; essencialment perquè manquen fotocòpies de les factures
justificatives de la despesa i els comprovants de pagament de les mateixes, manca
la justificació de la desviació existent entre les despeses previstes i les realment
realitzades i manca l’acreditació de la persona signant del compte justificatiu.
4. En data 25 de juliol de 2017, la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania tramet a
l’esmentada entitat un requeriment per tal d’esmenar les deficiències detectades en
la justificació presentada. Una vegada transcorregut el corresponent termini, l’entitat
no ha esmenat la justificació.
5. Per tot l’exposat, es proposa desestimar les al·legacions presentades per l’AMPA
JAUME CALLIS als acords de la Junta de Govern, de 30 de març de 2017, de
revocació inicial total de la subvenció concedida a l’esmentada entitat per a
l’actuació “Em necessites?”, atorgada en el marc de la convocatòria 6573/2015 de
subvencions a entitats sense ànim de lucre.
Fonaments de dret
1. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.
2. Apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016, i complementada i modificada per Decret de la
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de
14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017.
En virtut de tot això, i d’acord amb les competències atribuïdes, es proposa l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’AMPA JAUME CALLÍS, NIF
G58891276, als acords de la Junta de Govern de 30 de març de 2017, d’aprovació
inicial de la revocació total de la subvenció concedida a l’esmentada entitat per a
l’actuació “Em necessites?”, atorgada en el marc de la convocatòria 6573/2015 de
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subvencions a entitats sense ànim de lucre; pels motius detallats a la part expositiva
de la present resolució.
Segon. APROVAR definitivament la revocació total de la subvenció concedida a
l’AMPA JAUME CALLÍS, NIF G58891276, per a l’actuació “Em necessites?”, per un
import de mil tres-cents vint-i-tres euros amb vint-i-vuit cèntims (1.323,28€), d’acord
amb les raons detallades a la part expositiva de la present resolució.
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’AMPA JAUME CALLÍS.”
I PREGUNTES
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Demà, hi ha convocada la primera
jornada de vaga de l’ORGT i voldríem saber, doncs, l’estat de la qüestió de les
negociacions, serveis mínims, informació a la ciutadania... Gràcies.
La senyora Conesa diu: Li informarà el diputat Garcia Cañizares.
Pren la paraula el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Gràcies. Bon dia.
Nosaltres ens vam comprometre a una reunió amb la presidenta i els sindicats, amb
CCOO i UGT, per fer una proposta concreta de com es tractaven les qüestions que
afecten els treballadors i les treballadores.
Nosaltres ja hi hem parlat i em penso que, en alguna Informativa, havíem donat
explicacions de la possibilitat, que ara, ja, és una certesa, d’integrar els treballadors de
l’Organisme de Gestió Tributària a la Diputació de Barcelona. Aquesta certesa ja se’ls
hi va proposar l’altre dia, se’ls hi va donar un document de com es portaria a terme
aquesta integració, des d’ara fins a un màxim de dos anys, això, ja ho tenen els
sindicats, i se’ls hi va explicar que faríem una revisió de quina és la situació econòmica
i de categoria professional dels treballadors de l’Organisme.
Això ja s’ha fet, en part per la valoració dels llocs de treball; en part per la feina que
s’està fent des de Recursos Humans de la Diputació, i suposa uns augments en les
categories d’alguns treballadors i algunes treballadores i, també, comporta uns
augments de sou a alguns treballadors i treballadores. Aquesta seria la primera part
que treballaríem després de signar l’acord; que, calculem que, per calendari, podrien
estar en marxa el mes de setembre-octubre aquesta nova atribució i aquestes noves
categories i, després, seguiríem tot el projecte d’integració fins acabar, insisteixo, en
un màxim de dos anys. Aquest document el tenen els sindicats. Ells, doncs, han
demanat uns dies per poder convocar les seves assemblees i per fer les seves
enquestes i, ara, estan treballant en aquest sentit.
No s’ha desconvocat la vaga perquè la pretensió de la Presidència tampoc no era que
aquest document desconvoqués la vaga immediatament, sinó que el treballessin i, per
tant, aquesta vaga de demà es portarà a terme i veurem què passarà amb les altres
convocatòries que han fet per a altres dies. És evident que el que s’ha decretat són
uns serveis mínims, això s’ha fet no només amb la Mesa i amb els sindicats sinó que
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s’ha buscat un mediador de la Generalitat, que hi ha aportat la seva visió i s’han
decretat els serveis mínims, que ja estan a l’abast perquè és demà mateix i que els
sindicats han d’acceptar perquè és la Diputació o la Gerència de l’Organisme qui
imposa aquests serveis mínims; i per tant s’han de portar a terme. Aquests serveis,
doncs, el que pretenen és facilitar les coses als ciutadans que, durant el dia de demà o
durant els altres dies de vaga, hagin de treballar amb l’Organisme i que els
ajuntaments no estiguin perjudicats per aquesta situació de vaga.
Aquesta, molt resumida, és l’explicació de com està aquesta qüestió i com tenim
previst que es vagi passant el calendari els propers mesos perquè això estigui resolt
definitivament.
I, tot seguit, la senyora presidenta dona la paraula al diputat delegat d’espais
Naturals i Medi Ambient, senyor Junyent (CiU), qui diu: Jo, si em permeten, en nom
de la presidenta convidaria els diputats i les diputades, que aquesta tarda s’inaugura
l’exposició “Els fonaments del catalanisme polític. Les bases de Maresa 125 anys”
aquí mateix, a la planta baixa de Can Serra. Alguns de vostès hi han confirmat
l’assistència, però que no sigui dit que no els hi reiterem la nostra invitació, en nom de
la presidenta, per a aquesta tarda, a les sis; i espero que gaudeixin de l’exposició si
avui no venen a l’exposició. Gràcies. Canapès, no, però hi ha una bandera de la Unió
Catalanista que a vostè, senyor Martí, li farà molta il·lusió veure-la 125 anys després.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
La presidenta,

561

