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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 14 DE JUNY DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 14 de juny de 2018, a les 11 hores i 05 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), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació:
senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU),
senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan Carles García i Cañizares (CiU), Valentí
Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i
Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), 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
senyors Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA).
Hi assisteixen, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU) i el diputat
senyor Arnau Funes i Romero (ENTESA).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
També 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 quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU),
la vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), les diputades
senyores Núria Marín i Martinez (PSC-CP) i Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa), i el
diputat senyor Manuel Reyes López (PP).
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 31 de maig de 2018.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
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2.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4713/2018, de data 17 de maig,
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 148/2018-B2,
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procediment ordinari, interposat per la Confederació Sindical de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya, contra les bases de la convocatòria S-01/18, per
proveir, mitjançant personal funcionari interí, llocs de treball de Guaitainformador/a.
3.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4714/2018, de data 17 de maig,
pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució,
emesa el 21 de març de 2018 pel Cap de la Demarcació territorial de Girona de
l’Agència Catalana de l’Aigua, en relació amb el cànon per l’ocupació del domini
públic hidràulic, per l’autorització que va sol·licitar la Diputació per a l’execució de
les obres del projecte d’itinerari de vianants a la BV-5224 del P.K. 8+00 al 8+00 i
la BV-5228 del P.K. 0+000 al 0+580 al terme municipal de Sant Vicenç de
Torelló

4.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5042/2018, de data 23 de maig,
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 86/2018-F, procediment
ordinari, interposat per MANTO NAVES INDUSTRIALES, SL, contra el Decret
d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, d’1 d’agost de 2017, pel qual es
va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc
discontinu de la Vall de Sant Just Desvern.

Gabinet de Premsa i Comunicació
5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases especifiques, del sorteig «Quina activitat
nàutica faràs aquest estiu?»

Direcció de Serveis de Cooperació Local
6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari de suport integral al desenvolupament local, en el marc
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019; i el seu règim regulador, així com la
concessió d’ajuts als municipis que consten al dictamen, per un import total de
50.000.000 €, corresponents als exercicis econòmics 2018 i 2019.

7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda,
resoldre la concessió d’ajuts econòmics, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, de la Línia 1 de suport a plans integrals, del Programa
complementari de modernització de polígons, en el marc del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019, i, d’altra banda, aprovar la redistribució de les
despeses de la referida Línia 1, entre els exercicis econòmics de 2018, 2019 i
2020.
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8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ampliar el termini
de resolució del procediment per a la concessió d'ajuts econòmics, referent a la
Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018, fixant-lo
en el 22 de setembre de 2018, i modificar, en aquest sentit, l’article 16.2 de les
bases reguladores de la referida convocatòria.

9.

Dictamen pel qual proposa, per delegació de la Presidència: d’una banda,
incrementar en 50.000 € els ajuts econòmics gestionats per l’Oficina d’Habitatge;
d’altra banda, incrementar la quantia total de la convocatòria del Catàleg de
serveis de l'any 2018, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019",
quedant fixada en 38.724.336,91 €, així com concedir els ajuts econòmics per al
recurs “Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o
cedits”, dels municipis que consten al dictamen i del Consell Comarcal d’Osona,
i, en conseqüència, acordar la modificació parcial del règim del Catàleg de
serveis per a 2018.

Subdirecció d’Edificació
10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la selecció de cinc
participants en el concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció
d’una proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació de la
redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de
l’edifici, Projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la
“rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a
centre de recerca”.

Servei de Programació
11.

Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del
pressupost per programes del 1t. trimestre de l’any 2018.

Caixa de Crèdit
12.

PARETS DEL VALLÈS.- 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 Parets del Vallès, per a finançar l’actuació local “Projecte de remodelació de
la pl. Salut”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

13.

SANT SADURNÍ D’ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la modificació de la concessió del Crèdit de Caixa aprovat per acord
de la Junta de Govern de data 09/11/2017 a l’Ajuntament de Sant Sadurní
d’Anoia.

14.

SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament
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de Sant Sadurní d'Anoia, per a finançar l’actuació local “Maquinària via pública”,
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
15.

SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament
de Sant Sadurní d'Anoia, per a finançar l’actuació local “Inversions diverses”, al
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.

16.

VALLGORGUINA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 91.192,06 €, a
l’Ajuntament de Vallgorguina, per a finançar l’actuació local “Inversions a la via
pública”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

17.

VALLGORGUINA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 35.000 €, a l’ Ajuntament
de Vallgorguina, per a finançar l’actuació local “Inversions en equipaments
municipals”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

18.

VALLGORGUINA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 48.807,94 €, a
l’Ajuntament de Vallgorguina, per a finançar l’actuació local “Inversió en
enllumenat públic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

Programa de Crèdit Local
19.

L’AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 2.764,85 €, a l'Ajuntament de
l’Ametlla del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018.

20.

MARTORELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 102.538,38 €, a l'Ajuntament de Martorell,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018.

21.

PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 27.515,53 €, a l'Ajuntament
de Parets del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018.

22.

SANT JUST DESVERN.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 18.607,73 €, a l'Ajuntament
de Sant Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018.
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
23.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, declarar un vehicle com a
efecte no utilitzable per la Diputació de Barcelona, donar-lo de baixa de
l’Inventari de Béns i autoritzar la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Gualba.

24.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, declarar uns béns
informàtics i uns béns mobles com a efectes no utilitzables per la Diputació de
Barcelona, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i autoritzar la cessió gratuïta
a diferents organismes i ajuntaments.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
25.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial
de la revocació parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Manresa, en
règim de concurrència competitiva, per promoure l’ocupació a la indústria local,
aprovada per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària de data 14 de
juliol de 2016.

Gerència de Serveis de Turisme
26.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’aportació corresponent a l’any 2018 per fer front a les obligacions derivades del
contracte programa signat amb el Consorci per a la Promoció dels Municipis del
Moianès, fixant-se aquesta en 105.024 €.

27.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència convalidar
l’ampliació del termini màxim d’execució i justificació del projecte singular “Guia
de Turisme Familiar del Maresme”, corresponent al contracte programa
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme, quedant fixat el termini d’execució fins el 30 de juny de 2018
i el de justificació fins el 30 de setembre de 2018.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Gerència dels Serveis de Cultura
28.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que inclou les bases especifiques, per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar fires,
mostres, mercats i festivals artístics de referència, organitzats per ens locals o
entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació dins la
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demarcació territorial de la Diputació de Barcelona, durant l’exercici econòmic
2018, per un import màxim de 450.000 €.
29.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar una despesa de 225 €, per fer front als imports no incorporats al
pressupost 2018, com a romanents de crèdit, que van ser aprovats per acord de
la Junta de Govern en sessió ordinària de data 18 de desembre de 2017.

Gerència del Serveis d’Educació
30.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts,
així com el model de sol·licitud d’adhesió de les entitats locals a la mateixa.

31.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals, així
com el model de sol·licitud d’adhesió de les entitats locals a la mateixa.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

32.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de la 22a. edició dels
Premis de Prevenció d’Incendis Forestals, per un import de 22.000 €.

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
33.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Llinars del Vallès, per a l’execució de les obres del
projecte constructiu de “Nova vorera a la carretera BV-5103 entre el PK 3+000 i
el PKF 3+280. TM Llinars del Vallès”, amb una aportació econòmica per part de
la Diputació de Barcelona de 112.182,10 €.

34.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Montgat, per a l’execució de les obres del projecte
constructiu de “Millora de la intersecció de la carretera BV-5008 amb el carrer
Baix entre el PK 1+060 i el PKF 1+125. TM Montgat”, amb una aportació
econòmica per part de la Diputació de Barcelona de 93.065,36 €.

35.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació i la
disposició de despesa, per import de 1.327.011 €, amb la finalitat de procedir a
tramitar el pagament corresponent a l’actuació de “Millora de la carretera BV4501 des del PK 0+000 fins el PK 0+100. TM Manresa”, derivada dels acords de
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les meses de concertació dins del marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”.
36.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació i la
disposició de despesa, per import de 413.559,92 €, amb la finalitat de procedir a
tramitar el pagament de l’actuació de “Reurbanització d’un tram de la carretera
C-145c inclosa al Pla General d’Ordenació “El Sorrall”. TM Mataró”, derivada
dels acords de les meses de concertació dins del marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
37.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions per a
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del
Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat per a l’exercici 2018, a
favor dels Ajuntaments de Polinyà i Vilanova i la Geltrú, per import de 30.000 € i
10.000 €, respectivament, destinats a col·laborar en el finançament de
l’adquisició d’habitatges, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge
d’ambdós municipis.

Gerència de Serveis de Medi Ambient
38.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar una despesa de 204.536,39 € amb l’objecte de procedir a tramitar els
pagaments de les actuacions derivades de les meses de concertació dins del
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en favor dels Ajuntaments
de Barberà del Vallès, Castellgalí i Seva.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Gerència de Serveis de Benestar Social
39.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
recurs de reposició presentat per l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, contra
l’acord de la Junta de Govern de data 22 de març de 2018, que revoca el recurs
econòmic atorgat, consistent en fons de prestació "Finançament de l'àmbit de
Benestar Social", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa
de Governs Locals 2016-2019".

40.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre
coneixement del canvi de denominació de la Fundació Pro Avis per la de
Fundació Privada Via Activa, d’acord amb la resolució de la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques, de 3 d’agost de 2017, per la qual s’aprova la
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modificació dels Estatuts de la Fundació Pro Avis i la seva inscripció en el
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 31 de maig de 2018.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 31 de maig de 2018, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena
i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4713/2018, de data 17 de
maig, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 148/2018-B2,
procediment ordinari, interposat per la Confederació Sindical de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya, contra les bases de la convocatòria S-01/18, per
proveir, mitjançant personal funcionari interí, llocs de treball de Guaitainformador/a.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, mitjançant ofici de 9 d’abril
de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 148/2018-B2, procediment ordinari,
interposat per la CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA
NACIONAL DE CATALUNYA contra les bases de la convocatòria S-01/18, per proveir,
mitjançant personal funcionari interí, llocs de treball de GUAITA-INFORMADOR/A,
aprovada per Diputació de Barcelona.
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 i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 148/2018-B2, procediment
ordinari, interposat per CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA
NACIONAL DE CATALUNYA, contra les bases de la convocatòria S-01/18, per
proveir, mitjançant personal funcionari interí, llocs de treball de GUAITAINFORMADOR/A, aprovada per la Diputació de Barcelona.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm.
16 de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en que pugui derivar.”
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4714/2018, de data 17 de
maig, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució, emesa el 21 de març de 2018 pel Cap de la Demarcació territorial de
Girona de l’Agència Catalana de l’Aigua, en relació amb el cànon per l’ocupació
del domini públic hidràulic, per l’autorització que va sol·licitar la Diputació per a
l’execució de les obres del projecte d’itinerari de vianants a la BV-5224 del P.K.
8+00 al 8+00 i la BV-5228 del P.K. 0+000 al 0+580 al terme municipal de Sant
Vicenç de Torelló.- 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 13 de juliol de 2017, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures
de la Diputació de Barcelona (DIBA) va sol·licitar una autorització per a l’execució de
les obres del projecte d’itinerari de vianants a la BV-5224 del P.K. 8+000 al 8+800 i la
BV-5228 del P.K. 0+000 al 0+580 al terme municipal de Sant Vicenç de Torelló.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va tramitar el corresponent expedient
administratiu que ha finalitzat amb la resolució d’autorització pel Cap de la Demarcació
Territorial de Girona emesa el 16 de gener de 2018 (Exp.núm. UDPH 2017003009),
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En aquesta resolució, l’ACA autoritza a la DIBA a realitzar les obres sol·licitades i
calcula el cànon que la DIBA ha de pagar per la utilització/ocupació de béns de domini
públic hidràulic (punt 11 de la resolució).
Com la DIBA considera que la part de resolució d’autorització que inclou el càlcul del
cànon no s’ajusta a dret, va interposar, en temps i forma, recurs de reposició que va
ser desestimat per resolució emesa pel Director General de l’ACA el 21 de març de
2018.
Aquesta corporació considera que la resolució de desestimació no està ajustada a dret
ja que entén que la plataforma o tauler del pont és una carretera i, per tant, domini
públic viari, i les carreteres i tots els seus elements, com a béns de domini públic, no
poden estar gravats per cap tribut.
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 la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
Vist l’informe favorable del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació, emès en
compliment d’allò que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i
l’article 54 del Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat
d’interposar recurs contenciós administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat
perquè es faci càrrec de la defensa 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. INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució emesa el 21
de març de 2018 (RAD18000015) pel Cap de la Demarcació Territorial de Girona de
l’ACA, en la qual confirma la Resolució de 16 de gener de 2018 que estableix un
cànon per l’ocupació del domini públic hidràulic en base a les consideracions
contingudes en la part expositiva de la present resolució.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè mitjançant qualsevol dels
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lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
defensa judicial, de la Diputació de Barcelona en aquest recurs i en les instàncies
superiors en què pugui derivar.”
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5042/2018, de data 23 de
maig, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 86/2018-F,
procediment ordinari, interposat per MANTO NAVES INDUSTRIALES, SL, contra
el Decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, d’1 d’agost de 2017,
pel qual es 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, ha notificat la Diputació de Barcelona Decret d’11
d’abril de 2018, perquè pugui personar-se i comparèixer en el recurs contenciós
administratiu núm. 86/2018-F, procediment ordinari, interposat per MANTO NAVES
INDUSTRIALES, S.L, 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 Albert Carceller Guillamet i Anna Mas
Vilella, 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).
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 86/2018-F, procediment ordinari,
interposat per MANTO NAVES INDUSTRIALES, S.L, 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 Albert Carceller Guillamet i Anna Mas Vilella, 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.”
Gabinet de Premsa i Comunicació
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases especifiques, del sorteig «Quina activitat
nàutica faràs aquest estiu?».- 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 dur a terme, a través del canal corporatiu de Facebook
de Barcelona és molt més, el sorteig «Quina activitat nàutica faràs aquest estiu?»,
que té per objectiu la interacció i participació dels usuaris a les xarxes socials de la
Diputació de Barcelona i donar a conèixer l’oferta turística de la comarca de Barcelona.
2. La Diputació de Barcelona convida als usuaris de la xarxa social Facebook a triar,
d’una llista d’activitats proposada, quina o quines activitats nàutiques els agradaria fer
aquest estiu. Entre tots els participants es farà un sorteig a través de la plataforma
Easy Promos per triar al guanyador.
3. El període per participar al sorteig començarà el dia 20 de juny de 2018 a les 9
hores i finalitzarà el dia 29 de juny 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
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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 sorteig té la consideració de sol·licitud i,
per tant, és d’aplicació aquesta llei.
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 sorteig
«Quina activitat nàutica faràs aquest estiu?», el text literal del qual és el següent:
“Bases del sorteig «Quina activitat nàutica faràs aquest estiu?»
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «Quina activitat nàutica faràs aquest
estiu?» a través del canal corporatiu de Facebook de Barcelona és molt més.
En el sorteig podran participar tots els usuaris majors de divuit anys residents a Espanya i
amb perfil personal a la xarxa social Facebook.
La Diputació de Barcelona convida els usuaris que participin al sorteig a triar d’una llista
quina o quines activitats nàutiques els agradaria fer aquest estiu. Entre tots els participants
es farà un sorteig a través de la plataforma Easy Promos per determinar un guanyador.
Segon. Organització
El sorteig «Quina activitat nàutica faràs aquest estiu?» està organitzat per la Gerència de
Serveis de Turisme i el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona. Les
bases es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i a la pàgina corporativa
www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.
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Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar al sorteig els usuaris han de:
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.
2. Seguir el canal corporatiu de Facebook de Barcelona és molt més.
3. Disposar de perfil personal públic a la xarxa social Facebook en obert perquè els
organitzadors puguin contactar-hi.
4. Triar una o varies opcions de la llista proposada sobre la temàtica «Quina activitat
nàutica faràs aquest estiu?». També hauran de completar un formulari amb el seu nom
i correu electrònic i marcar una casella facilitant el consentiment per a la recollida i
tractament de les seves dades i donant la conformitat a quedar subscrit al butlletí turístic
de Barcelona és molt més.
5. La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions de Facebook
que poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms.
Quart. Calendari d’inscripció al sorteig
El període per participar al sorteig comença el 20 de juny de 2018 a les 9 hores i finalitza el
29 de juny de 2018 a les 23.59 hores.
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 sorteig.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir amb
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 de
Facebook, perquè adopti les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de
Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament
1. Premi
Hi haurà un únic guanyador. El premi consisteix en un «bateig» de vela de dues hores a
l’Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú per a quatre persones i un menú migdia al
restaurant El Dinou també per a quatre persones. El termini per a gaudir del premi serà de
sis mesos des de la seva comunicació mitjançant missatge a Facebook. El premi està
valorat en 238 € IVA inclòs i serà a càrrec de Diputació de Barcelona.
2. Sorteig
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma per a premis
Easy Promos, plataforma que tria de forma aleatòria el guanyador entre tots els participants.
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El dia 4 de juliol de 2018 la Diputació de Barcelona comunicarà el premi al guanyador
mitjançant un missatge privat a Facebook.
3.

Procediment d’acceptació

El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’Organització del sorteig 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 a Facebook, el
seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte.
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 sorteig, o no vol o no pot gaudir del premi,
quedarà descartat i es podrà donar el premi a la persona que hagi quedat seleccionada a
continuació.
4. Lliurament del premi
Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius
de la Diputació de Barcelona.
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària
al guanyador, mitjançant el seu correu electrònic, amb el dia, l’hora i el lloc de lliurament del
premi.
Setè. Protecció de dades personals
Aquest sorteig 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 sorteig siguin tractades per la
Diputació de Barcelona.
Les dades que tinguin per finalitat la gestió d’aquest sorteig, 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, seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les del
guanyador que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva
conservació indefinida.
Els participants autoritzen a què se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i
d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per
aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment. Aquest el 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 disposició del participant la bústia
delegatprotecdades@dba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li
resoldrà consultes i queixes relacionades amb el tractament de les dades personals dels
participants. Encara que per aquesta via s’hauria de resoldre qualsevol matèria relacionada
amb la privacitat del participant, si s’estima oportú, es 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 Facebook, tercer proveïdor, es regulen en primer
terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a
https://www.facebook.com/about/privacy/. El fet de ser usuari d’aquest servei implica que
l’usuari consenteix el tractament de les seves dades segons allò establert a les polítiques i
condicions de Facebook, 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 informació
personal sobre el participant, així com informar de conductes abusives o de casos de
fustigació i assetjament.
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social
La xarxa social Facebook està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i
la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra
de cap manera aquest sorteig ni hi és associada.
Novè. 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.
Desè. Altres normes
La simple participació en aquest sorteig 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 sorteig, 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.
La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest
sorteig 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 sorteig i, si escau, per altres
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mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte
d’altres.
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre
qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o compliment d’aquestes bases, és
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.”

Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de doscents trenta-vuit euros (238 €) 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 i a la
pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari de suport integral al desenvolupament local, en el
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019; i el seu règim regulador, així
com la concessió d’ajuts als municipis que consten al dictamen, per un import
total de 50.000.000 €, corresponents als exercicis econòmics 2018 i 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.

El municipi és l’ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya, junt amb
les vegueries, en termes de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i constitueix el
principal mitjà de participació de la comunitat veïnal en els assumptes públics. Així
mateix, és la institució pública més propera al ciutadà i el referent territorial bàsic
per a l’exercici de les diferents funcions en el territori. És també un instrument
d’autogovern, el que justifica la rellevància del paper dels municipis en la
implementació de les grans directrius i també, de forma molt especial, s’articula
com un canal a través del qual es pot oferir una resposta directa a les necessitats
de la ciutadania. Per això, el reforç al municipalisme i al conjunt dels governs
locals és fonamental per a garantir el desenvolupament de les comunitats, la
millora de la qualitat de vida de les persones i el progrés econòmic dels territoris,
sempre en un marc que parteixi de la consideració i del ple respecte al principi
d’autonomia local.

2.

El principi d’autonomia local, consagrat a l’art. 86 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, constitueix la premissa bàsica per a l’exercici de les competències
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assignades als governs locals i per a la prestació de serveis públics a la
ciutadania. No obstant, la seva efectivitat està intrínsecament associada a la
garantia de la suficiència financera local, això és, a la disposició dels fons
econòmics suficients per assumir amb èxit el desplegament de les competències
locals i la prestació dels serveis mínims, en els termes establerts als articles 25 i
26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 i 67
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
3.

En qualsevol cas, els governs locals es veuen compel·lits a treballar de forma
proactiva en el desplegament de polítiques de desenvolupament local que
afavoreixin la cohesió i la integració social, el desenvolupament equilibrat i
sostenible dels pobles i ciutats o la diversificació econòmica, entre moltes d’altres
de diversa índole i de notòria rellevància. No obstant això, en un context com
l’actual, on s’ha de donar cobertura a moltes necessitats i mancances i, a la
vegada, fer front als nous reptes que es plantegen en una era marcada per la
globalització i les noves tecnologies, els governs locals han de treballar per
innovar les respectives estructures locals i per avançar i millorar les modalitats de
prestació i de gestió dels serveis públics locals, des de l’observança del principi de
transparència i sempre cercant la màxima racionalitat en l’ús dels recursos
disponibles.

4.

No obstant, l’assoliment d’aquests reptes i la garantia de la prestació dels serveis
públics locals de caràcter mínim no sempre pot ser assumit pels governs locals en
les condicionis requerides, sent pertinent comptar amb la cooperació i la
col·laboració que poden oferir altres ens, especialment els supramunicipals, per tal
de garantir a tots els municipis d’un àmbit territorial, amb independència de la seva
dimensió i sempre en consideració als principis de diferenciació i subsidiarietat, els
recursos pertinents per a poder donar una resposta adequada a les seves
necessitats i a les dels seus habitants.

5.

Per tot això, la Diputació de Barcelona preveu al seu Pla d’actuació de Mandat
2016-2019 fins a sis línies d’actuació que emparen i orienten tot el procedir de la
corporació. El “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, en tant que principal
instrument de cooperació i assistència local de la corporació, articula mecanismes
que tenen com a finalitat última garantir la prestació de serveis locals i la cohesió
social, i vetllar pel funcionament de les infraestructures bàsiques locals, mitjançant
la realització d'actuacions de manteniment i de nova inversió en béns i
infraestructures locals per al foment de la diversificació territorial, la sostenibilitat i
l’equilibri del conjunt del territori.

6.

Aquesta cooperació passa per comptar amb uns governs locals que constitueixin
una base suficientment sòlida com per impulsar, en un context com l’actual, un
creixement equilibrat i sostenible del territori de la demarcació de Barcelona, a
través de la generació d’ocupació i del reforçament de l’autonomia local. Es tracta,
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en conseqüència, d’articular, des d’aquesta corporació, un suport de caràcter
integral que vagi en consonància amb les competències que s’atribueixen a les
diputacions pels articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i pels articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, en matèria de cooperació i assistència jurídica, econòmica i tècnica als
municipis.
7.

La Diputació de Barcelona, en exercici de les seves comeses en matèria de
cooperació i assistència en favor dels governs locals del seu àmbit territorial,
d’acord amb les competències que l’article 26.3, en relació amb l’article 36, de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, li atribueix, ha de
contribuir a l’establiment i a la prestació dels serveis mínims municipals. Aquesta
activitat es veu reforçada quan els municipis presenten dificultats econòmiques i
de gestió o quan els projectes a finançar revesteixen d’una especial rellevància
per al desenvolupament local, la qual cosa s’ha de vehicular mitjançant la
concessió de recursos econòmics adreçats a cobrir les necessitats reals dels
governs locals.

8.

En qualsevol cas, la Diputació de Barcelona ja ha desplegat, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals”, actuacions adreçades a reforçar el municipalisme, en
totes les seves vessants, això és la territorial, la social, l’econòmica i la
prestacional, fins al punt de contribuir, de forma integral, al desplegament efectiu
dels àmbits competencials propis i a la garantia de la prestació dels serveis
mínims municipals. Així doncs, el reforç a l’autonomia local ha constituït sempre
l’eix vertebrador dels diferents instruments de cooperació local aprovats en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals”, en consonància amb els objectius que
aquest instrument normatiu estableix a la seva clàusula tercera i sense obviar
tampoc els municipis de reduïda dimensió, els quals compten amb un
reconeixement especial en la clàusula setena de l’esmentat Protocol.

9.

Amb el Programa complementari de suport integral al desenvolupament local es
continua conferint suport econòmic als governs locals de la demarcació de
Barcelona en la realització d’inversions en equipaments, infraestructures i/o béns
locals, tant inversió nova com inversió de manteniment, reparació i conservació,
que siguin vertebradores del territori.

10. Preferentment, el present Programa complementari s’orienta al finançament
d’inversions necessàries per a donar cobertura a la prestació integral i adequada
dels serveis públics, i molt especialment els que tenen la consideració de mínims,
d’acord amb els articles 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local, i 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, tals com l’enllumenat públic, cementiris,
recollida de residus, neteja viària, subministrament domiciliari d’aigua potable,
clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques, i,
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en funció de la població de l’ens, parc públic, biblioteca pública, mercat,
tractament de residus, instal·lacions esportives d’ús públic o medi ambient urbà.
11. També es pretén vetllar, en el marc del nou Programa complementari, perquè la
població tingui accés als esmentats serveis públics amb la major eficàcia i
economia. Per això, és voluntat de la Diputació de Barcelona interconnectar els
diversos instruments del Pla “Xarxa de Governs Locals” i potenciar les seves
sinergies. En aquest sentit, el present Programa complementari s’orienta al
finançament d’inversions que no només són necessàries per a donar cobertura a
la prestació integral i adequada dels serveis públics, i molt especialment, dels que
tenen la consideració de mínims, sinó que també, i en la mesura que els ajuts
s’articulen com a fons de prestació, es cerca donar suport a inversions que, a
més, compten amb finançament en el marc de les Meses de concertació però que,
per insuficiència de recursos o per la concurrència d’eventualitats en la seva
execució, requereixen d’una suplementació; o també d’inversions que donin
continuïtat a les assistències de tipus tècnic o material atorgades tant en el marc
del Catàleg de serveis com de les mateixes Meses de concertació. En definitiva, i
a més de contribuir al finançament d’inversions locals, necessàries per a garantir
la prestació adequada dels serveis públics, especialment dels que tinguin la
consideració de mínims, es preveu complementar els suports de diferent tipologia
que s’han vehiculat mitjançant els successius instruments de cooperació del “Pla
Xarxa de Governs Locals” conferint, d’aquesta manera, un suport integral als
governs locals, en totes les seves vessants.
12. Per tant, la finalitat última del present Programa complementari passa per reforçar
el desenvolupament integral dels governs locals i contribuir així al desplegament
efectiu de la seva autonomia local, la qual cosa ha de derivar en un impacte
econòmic, laboral i també social al conjunt de la demarcació.
13. Els destinataris dels ajuts són els ajuntaments i les entitats municipals
descentralitzades de la demarcació de Barcelona, als quals se’ls concedeix un
únic fons de prestació pel procediment de concurrència. Queda exceptuada de la
consideració de destinatari la ciutat de Barcelona en la mesura que, per raó de la
seva subjecció a un règim especial, es relaciona amb la Diputació de Barcelona
de forma convencional i bilateral.
14. La quantia total de què es dota el present programa és de cinquanta milions
d’euros, distribuïts entre les anualitats 2018 i 2019 a raó de tretze milions d’euros i
de trenta-set milions d’euros, respectivament. Aquest repartiment respon a la
capacitat d’execució de la despesa que es preveu i, d’acord amb el que recull el
decret del Diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de
la Informació número 4440/18, de data 11 de maig de 2018, de control de la gestió
del pressupost corporatiu, la Coordinació d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació ha donat la conformitat a la proposta del
centre gestor.
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15. L’esmentada quantia es distribueix segons els criteris que s’indiquen a
continuació.
S’assigna un import mínim a cada ens destinatari, en funció del tram a què
pertany, d’entre els assenyalats a continuació. Les dades de població són les de la
revisió del Padró Municipal publicada per l’INE el 29 de desembre de 2017 amb
referència a l’1 de gener de 2017:
- Fins a 1.000 habitants: 25.000,00 euros (aquest import es correspon amb la
suma de 15.000 euros que correspon assignar com a quota fixa als municipis
d’aquest tram de població més 10.000,00 euros resultants d’aplicar el factor de
correcció a l’alça per a petits municipis)
- De 1.001 a 5.000 habitants: 62.500,00 euros
- De 5.001 a 15.000 habitants: 125.000,00 euros
- De 15.001 a 65.000 habitants: 250.000,00 euros
- De 65.001 a 120.000 habitants: 375.000,00 euros
- Més de 120.000 habitants: 1.100.000,00 euros
Fet aquest primer repartiment mínim, l’import restant es reparteix exclusivament
entre els ens de menys de 120.000 habitants, a raó d’un rati de
4,39762033928724 euros/habitant. Aquest import, sumat a l’import mínim
corresponent a cada tram, determina l’ajut total dels ens de fins a 120.000
habitants.
Per últim, l’import total a assignar a cada destinatari s’ha distribuït entre les
anualitats 2018 i el 2019 de manera proporcional a la quantia consignada (13
milions d’euros el 2018 i 37 milions d’euros el 2019).
16. La configuració del règim regulador del present programa s’ha dut a terme de
conformitat amb el previst a la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions. En virtut d’aquesta disposició les
subvencions que integren els plans o instruments similars que tinguin per objecte
portar a terme les funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per la
seva normativa específica, essent d’aplicació supletòria les previsions contingudes
en la referida llei. En vista d’això, resulta directament aplicable al present
programa la normativa reguladora del Protocol general del Pla “Xarxa Governs
Locals 2016-2019” en la mesura que n’empara la seva aprovació i ulterior
desplegament.
Fonaments de dret
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,
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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 el Programa complementari de suport integral al desenvolupament
local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i que es regeix pel
règim regulador que es conté en l’annex 1 que forma part del present dictamen.
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts atorgats en el marc del Programa
complementari de suport integral al desenvolupament local, d’acord amb la distribució
següent:

P0800100J

Import
concedit
total (EUR)
179.367,78

Import
concedit
2018 (EUR)
46.635,62

P0800200H

26.156,57

6.800,71

19.355,86

18/X/259051

P0801400C
P0800300F
P0800400D

73.555,62
167.327,10
26.218,14

19.124,46
43.505,05
6.816,72

54.431,16
123.822,05
19.401,42

18/X/259050
18/X/259049
18/X/259048

P0800600I

317.582,63

82.571,48

235.011,15

18/X/259047

P0800700G

163.382,43

42.479,43

120.903,00

18/X/259046

P0800800E
P0800900C
P0801000A
P0801100I
P0801200G

25.967,48
178.356,33
149.560,71
72.390,25
72.350,67

6.751,54
46.372,65
38.885,78
18.821,47
18.811,17

19.215,94
131.983,68
110.674,93
53.568,78
53.539,50

18/X/259045
18/X/259044
18/X/259043
18/X/259042
18/X/259041

P0801300E

69.769,27

18.140,01

51.629,26

18/X/259040

P0801500J

1.100.000,00

286.000,00

814.000,00

18/X/259039

P0831200A

184.218,36

47.896,77

136.321,59

18/X/259038

P0801600H

71.950,49

18.707,13

53.243,36

18/X/259037

Ens destinatari

NIF

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

Import
concedit 2019
Codi XGL
(EUR)
132.732,16
18/X/259052
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P0801700F
P0801800D

Import
concedit
total (EUR)
78.617,28
76.748,29

Import
concedit
2018 (EUR)
20.440,49
19.954,56

P0825200I

394.505,80

102.571,51

291.934,29

18/X/259034

P0802000J
P0802100H
P0802200F

155.035,75
25.325,42
320.867,65

40.309,30
6.584,61
83.425,59

114.726,45
18.740,81
237.442,06

18/X/259033
18/X/259032
18/X/259031

P0802300D

164.389,49

42.741,27

121.648,22

18/X/259030

P0802400B

27.110,86

7.048,82

20.062,04

18/X/259029

P0802800C

68.498,35

17.809,57

50.688,78

18/X/259028

P0802900A

82.702,67

21.502,69

61.199,98

18/X/259027

P0803000I
P0803100G
P0803400A

157.085,04
77.790,53
29.230,51

40.842,11
20.225,54
7.599,93

116.242,93
57.564,99
21.630,58

18/X/259026
18/X/259025
18/X/259024

P0803300C

325.581,90

84.651,29

240.930,61

18/X/259023

P0803200E

74.914,48

19.477,76

55.436,72

18/X/259022

P0803500H

331.272,42

86.130,83

245.141,59

18/X/259021

P0822400H

73.256,58

19.046,71

54.209,87

18/X/259020

P0803700D

71.589,88

18.613,37

52.976,51

18/X/259019

P0803600F

25.870,73

6.726,39

19.144,34

18/X/259018

P0803800B

27.190,01

7.069,40

20.120,61

18/X/259017

P0803900J

188.426,88

48.990,99

139.435,89

18/X/259016

P0804000H

320.999,58

83.459,89

237.539,69

18/X/259015

P0804100F

75.279,48

19.572,66

55.706,82

18/X/259014

P0804200D

81.796,76

21.267,16

60.529,60

18/X/259013

P0804300B

147.977,57

38.474,17

109.503,40

18/X/259012

P0804400J
P0804500G
P0804600E
P0804700C
P0804800A

25.435,36
330.080,67
83.291,95
28.478,52
69.347,09

6.613,19
85.820,97
21.655,91
7.404,42
18.030,24

18.822,17
244.259,70
61.636,04
21.074,10
51.316,85

18/X/259011
18/X/259010
18/X/259009
18/X/259008
18/X/259007

P0805600D

25.303,44

6.578,89

18.724,55

18/X/259006

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de Balenyà
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Barberà
del Vallès
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Bigues i
Riells
Ajuntament de Borredà
Ajuntament de Cabrera
d'Anoia
Ajuntament de Cabrera
de Mar
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Caldes de
Montbui
Ajuntament de Caldes
d'Estrac
Ajuntament de Calella
Ajuntament de
Calldetenes
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Calonge
de Segarra
Ajuntament de Campins
Ajuntament de Canet de
Mar
Ajuntament de
Canovelles
Ajuntament de Cànoves i
Samalús
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de
Capellades
Ajuntament de Capolat
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Casserres
Ajuntament de Castell de
l'Areny

Import
concedit 2019
Codi XGL
(EUR)
58.176,79
18/X/259036
56.793,73
18/X/259035
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Ens destinatari
Ajuntament de Castellar
de n'Hug
Ajuntament de Castellar
del Riu
Ajuntament de Castellar
del Vallès
Ajuntament de Castellbell
i el Vilar
Ajuntament de
Castellbisbal
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de Castellet i
la Gornal
Ajuntament de Castellfollit
de Riubregós
Ajuntament de Castellfollit
del Boix
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament de Castellnou
de Bages
Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de
Castellterçol
Ajuntament de Castellví
de la Marca
Ajuntament de Castellví
de Rosanes
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de
Collsuspina
Ajuntament de Copons
Ajuntament de Corbera
de Llobregat
Ajuntament de Cornellà
de Llobregat
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Dosrius

NIF

Import
concedit
total (EUR)

Import
concedit
2018 (EUR)

Import
concedit 2019
(EUR)

Codi XGL

P0805100E

25.699,22

6.681,80

19.017,42

18/X/259005

P0804900I

25.730,00

6.689,80

19.040,20

18/X/259004

P0805000G

354.557,82

92.185,03

262.372,79

18/X/259003

P0805200C

78.410,59

20.386,75

58.023,84

18/X/259002

P0805300A

179.077,54

46.560,16

132.517,38

18/X/259001

P0805400I

28.179,48

7.326,66

20.852,82

18/X/259000

P0805500F

665.040,65

172.910,57

492.130,08

18/X/258999

P0805700B

72.319,89

18.803,17

53.516,72

18/X/258998

P0805900H

25.703,62

6.682,94

19.020,68

18/X/258997

P0805800J

26.934,95

7.003,09

19.931,86

18/X/258996

P0806000F

71.370,00

18.556,20

52.813,80

18/X/258995

P0806100D

68.230,10

17.739,83

50.490,27

18/X/258994

P0806200B

27.634,17

7.184,88

20.449,29

18/X/258993

P0806300J

72.939,95

18.964,39

53.975,56

18/X/258992

P0806400H

69.333,90

18.026,81

51.307,09

18/X/258991

P0806500E

70.530,05

18.337,81

52.192,24

18/X/258990

P0806600C
P0826800E

157.617,15
67.627,63

40.980,46
17.583,18

116.636,69
50.044,45

18/X/258989
18/X/258988

P0826600I

503.843,87

130.999,41

372.844,46

18/X/258987

P0806700A
P0806800I

164.178,40
81.823,14

42.686,38
21.274,02

121.492,02
60.549,12

18/X/258986
18/X/258985

P0806900G

26.486,40

6.886,46

19.599,94

18/X/258984

P0807000E

26.389,65

6.861,31

19.528,34

18/X/258983

P0807100C

188.497,24

49.009,28

139.487,96

18/X/258982

P0807200A

755.877,90

196.528,25

559.349,65

18/X/258981

P0807300I
P0807400G

189.710,98
147.858,83

49.324,85
38.443,30

140.386,13
109.415,53

18/X/258980
18/X/258979
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Ens destinatari
Ajuntament de FigaróMontmany
Ajuntament de Fígols
Ajuntament de Fogars de
la Selva
Ajuntament de Fogars de
Montclús
Ajuntament de
Folgueroles
Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Font-rubí
Ajuntament de Gaià
Ajuntament de Gallifa
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Gironella
Ajuntament de Gisclareny
Ajuntament de Granera
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Guardiola
de Berguedà
Ajuntament de Gurb
Ajuntament de Jorba
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de la
Granada
Ajuntament de la Llacuna
Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de la Nou de
Berguedà
Ajuntament de la Palma
de Cervelló
Ajuntament de la Pobla
de Claramunt
Ajuntament de la Pobla
de Lillet
Ajuntament de la Quar
Ajuntament de la Roca
del Vallès
Ajuntament de la Torre de
Claramunt
Ajuntament de l'Ametlla
del Vallès

NIF

Import
concedit
total (EUR)

Import
concedit
2018 (EUR)

Import
concedit 2019
(EUR)

Codi XGL

P0813300A

67.236,24

17.481,42

49.754,82

18/X/258978

P0807900F

25.184,70

6.548,02

18.636,68

18/X/258977

P0808100B

68.867,75

17.905,62

50.962,13

18/X/258976

P0808000D

27.014,11

7.023,67

19.990,44

18/X/258975

P0808200J

72.605,73

18.877,49

53.728,24

18/X/258974

P0808300H
P0808400F
P0808900E
P0808600A
P0808800G
P0809000C
P0809100A
P0809200I
P0809400E
P0809500B
P0809600J

68.709,44
68.471,97
25.712,41
25.791,57
454.656,46
157.098,23
83.643,76
25.118,74
25.343,01
516.913,57
68.757,81

17.864,45
17.802,71
6.685,23
6.705,81
118.210,68
40.845,54
21.747,38
6.530,87
6.589,18
134.397,53
17.877,03

50.844,99
50.669,26
19.027,18
19.085,76
336.445,78
116.252,69
61.896,38
18.587,87
18.753,83
382.516,04
50.880,78

18/X/258973
18/X/258972
18/X/258971
18/X/258970
18/X/258969
18/X/258968
18/X/258967
18/X/258966
18/X/258965
18/X/258964
18/X/258963

P0809800F

28.975,45

7.533,62

21.441,83

18/X/258962

P0809900D
P0810200F
P0808700I

74.004,17
28.619,24
320.291,56

19.241,08
7.441,00
83.275,81

54.763,09
21.178,24
237.015,75

18/X/258961
18/X/258960
18/X/258959

P0809300G

71.787,77

18.664,82

53.122,95

18/X/258958

P0810300D
P0810400B

28.795,15
183.677,45

7.486,74
47.756,14

21.308,41
135.921,31

18/X/258957
18/X/258956

P0814100D

25.690,43

6.679,51

19.010,92

18/X/258955

P5831301F

75.684,07

19.677,86

56.006,21

18/X/258954

P0816400F

72.130,79

18.754,01

53.376,78

18/X/258953

P0816500C

67.324,19

17.504,29

49.819,90

18/X/258952

P0817600J

25.250,66

6.565,17

18.685,49

18/X/258951

P0818000B

171.333,33

44.546,67

126.786,66

18/X/258950

P0828600G

78.801,98

20.488,51

58.313,47

18/X/258949

P0800500A

161.799,29

42.067,82

119.731,47

18/X/258948

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de les
Cabanyes
Ajuntament de les
Franqueses del Vallès
Ajuntament de les Masies
de Roda
Ajuntament de les Masies
de Voltregà
Ajuntament de
l'Espunyola
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Lliçà
d'Amunt
Ajuntament de Lliçà de
Vall
Ajuntament de Llinars del
Vallès
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Malgrat de
Mar
Ajuntament de Malla
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Marganell
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de
Martorelles
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mediona
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Molins de
Rei
Ajuntament de Mollet del
Vallès
Ajuntament de Monistrol
de Calders
Ajuntament de Monistrol
de Montserrat

NIF

Import
concedit
total (EUR)

Import
concedit
2018 (EUR)

Import
concedit 2019
(EUR)

Codi XGL

P0802700E

29.164,55

7.582,78

21.581,77

18/X/258947

P0808500C

336.123,00

87.391,98

248.731,02

18/X/258946

P0811500H

28.139,90

7.316,37

20.823,53

18/X/258945

P0811600F

76.308,53

19.840,22

56.468,31

18/X/258944

P0807700J

26.055,43

6.774,41

19.281,02

18/X/258943

P0825400E
P0807800H

72.003,26
26.781,04

18.720,85
6.963,07

53.282,41
19.817,97

18/X/258942
18/X/258941

P0810000J

1.100.000,00

286.000,00

814.000,00

18/X/258940

P0810600G

190.669,66

49.574,11

141.095,55

18/X/258939

P0810700E

153.083,20

39.801,63

113.281,57

18/X/258938

P0810500I

167.872,40

43.646,82

124.225,58

18/X/258937

P0810800C

26.226,94

6.819,00

19.407,94

18/X/258936

P0810900A

330.674,35

85.975,33

244.699,02

18/X/258935

P0811000I
P0811100G
P0811200E
P0824200J
P0811300C

26.160,97
337.983,19
705.489,96
26.117,00
371.730,53

6.801,85
87.875,63
183.427,39
6.790,42
96.649,94

19.359,12
250.107,56
522.062,57
19.326,58
275.080,59

18/X/258934
18/X/258933
18/X/258932
18/X/258931
18/X/258930

P0811400A

83.353,52

21.671,92

61.681,60

18/X/258929

P0811800B

162.441,34

42.234,75

120.206,59

18/X/258928

P0811900J

165.396,54

43.003,10

122.393,44

18/X/258927

P0812000H
P0812100F
P0813700B

1.100.000,00
72.399,04
151.671,57

286.000,00
18.823,75
39.434,61

814.000,00
53.575,29
112.236,96

18/X/258926
18/X/258925
18/X/258924

P0812200D

362.104,14

94.147,08

267.957,06

18/X/258923

P0812300B

474.841,53

123.458,80

351.382,73

18/X/258922

P0812700C

27.977,19

7.274,07

20.703,12

18/X/258921

P0812600E

75.407,02

19.605,83

55.801,19

18/X/258920
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Ens destinatari
Ajuntament de Montcada
i Reixac
Ajuntament de Montclar
Ajuntament de
Montesquiu
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montmajor
Ajuntament de
Montmaneu
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès
del Vallès
Ajuntament de Montseny
Ajuntament de
Muntanyola
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Pacs del
Penedès
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palausolità i Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Parets del
Vallès
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda de
Mar
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Pontons
Ajuntament de Prats de
Lluçanès
Ajuntament de Premià de
Dalt
Ajuntament de Premià de
Mar
Ajuntament de Puigdàlber
Ajuntament de Puig-reig
Ajuntament de Pujalt
Ajuntament de Rajadell
Ajuntament de Rellinars
Ajuntament de Ripollet

NIF

Import
concedit
total (EUR)

Import
concedit
2018 (EUR)

Import
concedit 2019
(EUR)

Codi XGL

P0812400J

404.193,76

105.090,38

299.103,38

18/X/258919

P0812900I

25.532,11

6.638,35

18.893,76

18/X/258918

P0813000G

29.221,72

7.597,65

21.624,07

18/X/258917

P0812500G
P0813100E

176.663,24
27.018,51

45.932,44
7.024,81

130.730,80
19.993,70

18/X/258916
18/X/258915

P0813200C

25.672,84

6.674,94

18.997,90

18/X/258914

P0813400I

163.470,38

42.502,30

120.968,08

18/X/258913

P0813500F

321.417,35

83.568,51

237.848,84

18/X/258912

P0813600D

26.508,38

6.892,18

19.616,20

18/X/258911

P0812800A

27.695,74

7.200,89

20.494,85

18/X/258910

P0813800J
P0813900H
P0814000F

25.998,26
151.165,84
151.473,67

6.759,55
39.303,12
39.383,15

19.238,71
111.862,72
112.090,52

18/X/258909
18/X/258908
18/X/258907

P0815300I

28.966,65

7.531,33

21.435,32

18/X/258906

P0815400G

165.330,58

42.985,95

122.344,63

18/X/258905

P0815500D

189.319,60

49.223,10

140.096,50

18/X/258904

P0815600B

175.203,23

45.552,84

129.650,39

18/X/258903

P0815800H

333.422,86

86.689,94

246.732,92

18/X/258902

P0815900F
P0816000D

26.807,42
316.817,44

6.969,93
82.372,53

19.837,49
234.444,91

18/X/258901
18/X/258900

P0816200J

365.872,90

95.126,95

270.745,95

18/X/258899

P0816600A
P0816700I

161.865,25
27.005,31

42.084,97
7.021,38

119.780,28
19.983,93

18/X/258898
18/X/258897

P0817000C

73.639,17

19.146,18

54.492,99

18/X/258896

P0823000E

170.493,38

44.328,28

126.165,10

18/X/258895

P0817100A

373.348,85

97.070,70

276.278,15

18/X/258894

P0817300G
P0817400E
P0817500B
P0817700H
P0817800F
P0817900D

27.225,20
80.468,68
25.892,72
27.357,12
28.232,25
416.665,41

7.078,55
20.921,86
6.732,11
7.112,85
7.340,39
108.333,01

20.146,65
59.546,82
19.160,61
20.244,27
20.891,86
308.332,40

18/X/258893
18/X/258892
18/X/258891
18/X/258890
18/X/258889
18/X/258888

Àrea de Presidència
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Ens destinatari
Ajuntament de Roda de
Ter
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Rubió
Ajuntament de Rupit i
Pruit
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sagàs
Ajuntament de Saldes
Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs
Ajuntament de Sant
Agustí de Lluçanès
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres
Ajuntament de Sant
Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant
Bartomeu del Grau
Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat
Ajuntament de Sant Boi
de Lluçanès
Ajuntament de Sant
Cebrià de Vallalta
Ajuntament de Sant
Celoni
Ajuntament de Sant
Climent de Llobregat
Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues
Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera
Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant Feliu
de Codines
Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat

NIF

Import
concedit
total (EUR)

Import
concedit
2018 (EUR)

Import
concedit 2019
(EUR)

Codi XGL

P0818200H

151.935,42

39.503,21

112.432,21

18/X/258887

P0818300F
P0818400D

707.319,37
26.011,45

183.903,04
6.762,98

523.416,33
19.248,47

18/X/258886
18/X/258885

P0818500A

26.235,73

6.821,29

19.414,44

18/X/258884

P0818600I 1.100.000,00
P0818700G
25.681,63
P0818900C
26.209,35
P0819000A 153.997,91

286.000,00
6.677,22
6.814,43
40.039,46

814.000,00
19.004,41
19.394,92
113.958,45

18/X/258883
18/X/258882
18/X/258881
18/X/258880

P0819300E

411.058,45

106.875,20

304.183,25

18/X/258879

P0819400C

25.378,20

6.598,33

18.779,87

18/X/258878

P0819500J

370.068,23

96.217,74

273.850,49

18/X/258877

P0819600H

172.309,60

44.800,50

127.509,10

18/X/258876

P0819700F

151.407,71

39.366,00

112.041,71

18/X/258875

P0819800D

28.773,16

7.481,02

21.292,14

18/X/258874

P0819900B

736.229,33

191.419,63

544.809,70

18/X/258873

P0820000H

27.264,77

7.088,84

20.175,93

18/X/258872

P0820200D

77.056,12

20.034,59

57.021,53

18/X/258871

P0820100F

327.345,35

85.109,79

242.235,56

18/X/258870

P0820300B

80.257,59

20.866,97

59.390,62

18/X/258869

P0820400J

768.657,38

199.850,92

568.806,46

18/X/258868

P0820500G

29.309,67

7.620,51

21.689,16

18/X/258867

P0820600E

74.144,90

19.277,67

54.867,23

18/X/258866

P0820700C

158.729,75

41.269,74

117.460,01

18/X/258865

P0820900I

151.583,61

39.411,74

112.171,87

18/X/258864

P0821000G

444.366,02

115.535,17

328.830,85

18/X/258863
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Ens destinatari
Ajuntament de Sant Feliu
Sasserra
Ajuntament de Sant Fost
de Campsentelles
Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant
Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta
Ajuntament de Sant
Jaume de Frontanyà
Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan
Despí
Ajuntament de Sant Julià
de Cerdanyola
Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta
Ajuntament de Sant Just
Desvern
Ajuntament de Sant
Llorenç d'Hortons
Ajuntament de Sant
Llorenç Savall
Ajuntament de Sant Martí
d'Albars
Ajuntament de Sant Martí
de Centelles
Ajuntament de Sant Martí
de Tous
Ajuntament de Sant Martí
Sarroca
Ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles
Ajuntament de Sant
Mateu de Bages
Ajuntament de Sant Pere
de Ribes
Ajuntament de Sant Pere
de Riudebitlles
Ajuntament de Sant Pere
de Torelló

NIF

Import
concedit
total (EUR)

Import
concedit
2018 (EUR)

Import
concedit 2019
(EUR)

Codi XGL

P0821100E

27.664,96

7.192,89

20.472,07

18/X/258862

P0820800A

163.100,98

42.406,25

120.694,73

18/X/258861

P0821200C

162.432,54

42.232,46

120.200,08

18/X/258860

P0821400I

77.684,98

20.198,09

57.486,89

18/X/258859

P0819200G

68.194,92

17.730,68

50.464,24

18/X/258858

P0821500F

25.131,93

6.534,30

18.597,63

18/X/258857

P0822500E

172.503,09

44.850,80

127.652,29

18/X/258856

P0821600D

398.960,59

103.729,75

295.230,84

18/X/258855

P0831100C

26.064,22

6.776,70

19.287,52

18/X/258854

P0821800J

76.137,02

19.795,63

56.341,39

18/X/258853

P0821900H

325.643,47

84.667,30

240.976,17

18/X/258852

P0822000F

73.700,74

19.162,19

54.538,55

18/X/258851

P0822100D

72.882,78

18.949,52

53.933,26

18/X/258850

P0822300J

25.483,74

6.625,77

18.857,97

18/X/258849

P0822200B

67.447,32

17.536,30

49.911,02

18/X/258848

P0822600C

67.759,55

17.617,48

50.142,07

18/X/258847

P0822700A

76.559,19

19.905,39

56.653,80

18/X/258846

P0822800I

26.556,76

6.904,76

19.652,00

18/X/258845

P0822900G

27.686,95

7.198,61

20.488,34

18/X/258844

P0823100C

382.553,07

99.463,80

283.089,27

18/X/258843

P0823200A

72.803,62

18.928,94

53.874,68

18/X/258842

P0823300I

73.217,00

19.036,42

54.180,58

18/X/258841
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Ens destinatari

NIF

Ajuntament de Sant Pere
P0823400G
de Vilamajor
Ajuntament de Sant Pere
P0818800E
Sallavinera
Ajuntament de Sant Pol
P0823500D
de Mar
Ajuntament de Sant
P0823600B
Quintí de Mediona
Ajuntament de Sant
P0823700J
Quirze de Besora
Ajuntament de Sant
P0823800H
Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant
P0823900F
Quirze Safaja
Ajuntament de Sant
P0824000D
Sadurní d'Anoia
Ajuntament de Sant
P0824100B
Sadurní d'Osormort
Ajuntament de Sant
P0809700H
Salvador de Guardiola
Ajuntament de Sant
P0826200H
Vicenç de Castellet
Ajuntament de Sant
P0826400D
Vicenç de Montalt
Ajuntament de Sant
P0826500A
Vicenç de Torelló
Ajuntament de Sant
P0826300F
Vicenç dels Horts
Ajuntament de Santa
P0824300H
Cecília de Voltregà
Ajuntament de Santa
P0824400F
Coloma de Cervelló
Ajuntament de Santa
P0824500C
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
P0824600A
Eugènia de Berga
Ajuntament de Santa
P0824700I
Eulàlia de Riuprimer
Ajuntament de Santa
P0824800G
Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Santa Fe
P0824900E
del Penedès
Ajuntament de Santa
P0825000C
Margarida de Montbui

Import
concedit
total (EUR)

Import
concedit
2018 (EUR)

Import
concedit 2019
(EUR)

Codi XGL

81.466,94

21.181,40

60.285,54

18/X/258840

25.686,03

6.678,37

19.007,66

18/X/258839

147.260,75

38.287,80

108.972,95

18/X/258838

72.042,84

18.731,14

53.311,70

18/X/258837

71.699,82

18.641,95

53.057,87

18/X/258836

337.367,52

87.715,56

249.651,96

18/X/258835

27.757,31

7.216,90

20.540,41

18/X/258834

181.065,26

47.076,97

133.988,29

18/X/258833

25.347,41

6.590,33

18.757,08

18/X/258832

76.251,36

19.825,35

56.426,01

18/X/258831

165.897,87

43.133,45

122.764,42

18/X/258830

152.581,87

39.671,29

112.910,58

18/X/258829

71.286,45

18.534,48

52.751,97

18/X/258828

373.054,21

96.994,09

276.060,12

18/X/258827

25.831,15

6.716,10

19.115,05

18/X/258826

160.541,57

41.740,81

118.800,76

18/X/258825

892.146,96

231.958,21

660.188,75

18/X/258824

72.434,22

18.832,90

53.601,32

18/X/258823

68.168,53

17.723,82

50.444,71

18/X/258822

156.328,65

40.645,45

115.683,20

18/X/258821

26.671,10

6.934,49

19.736,61

18/X/258820

167.868,00

43.645,68

124.222,32

18/X/258819
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Ens destinatari
Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos
Ajuntament de Santa
Maria de Besora
Ajuntament de Santa
Maria de Martorelles
Ajuntament de Santa
Maria de Merlès
Ajuntament de Santa
Maria de Miralles
Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera
Ajuntament de Santa
Maria d'Oló
Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Santa
Susanna
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de
Sobremunt
Ajuntament de Sora
Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Súria
Ajuntament de
Tagamanent
Ajuntament de
Talamanca
Ajuntament de Taradell
Ajuntament de
Tavèrnoles
Ajuntament de Tavertet
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Torrelles
de Foix

NIF

Import
concedit
total (EUR)

Import
concedit
2018 (EUR)

Import
concedit 2019
(EUR)

Codi XGL

P0825100A

157.894,20

41.052,49

116.841,71

18/X/258818

P0825300G

25.646,45

6.668,08

18.978,37

18/X/258817

P0825600J

28.773,16

7.481,02

21.292,14

18/X/258816

P0825500B

25.835,55

6.717,24

19.118,31

18/X/258815

P0825700H

25.540,91

6.640,64

18.900,27

18/X/258814

P0825900D

165.836,30

43.117,44

122.718,86

18/X/258813

P0825800F

67.029,55

17.427,68

49.601,87

18/X/258812

P0826000B

362.464,74

94.240,83

268.223,91

18/X/258811

P0826100J

77.240,82

20.082,61

57.158,21

18/X/258810

P0819100I
P0826700G
P0826900C
P0827000A

157.964,56
163.778,22
77.676,19
375.450,92

41.070,79
42.582,34
20.195,81
97.617,24

116.893,77
121.195,88
57.480,38
277.833,68

18/X/258809
18/X/258808
18/X/258807
18/X/258806

P0827100I

25.369,40

6.596,04

18.773,36

18/X/258805

P0827200G
P0827300E
P0827400C

25.848,74
75.750,03
150.994,33

6.720,67
19.695,01
39.258,53

19.128,07
56.055,02
111.735,80

18/X/258804
18/X/258803
18/X/258802

P0827600H

26.433,62

6.872,74

19.560,88

18/X/258801

P0827700F

25.848,74

6.720,67

19.128,07

18/X/258800

P0827800D

152.898,50

39.753,61

113.144,89

18/X/258799

P0827500J

26.394,05

6.862,45

19.531,60

18/X/258798

P0828000J
P0828100H
P0827900B
P0828200F
P0828300D
P0828400B
P0828500I
P0828700E

25.510,12
152.850,13
1.100.000,00
163.017,43
160.682,29
323.163,21
186.544,70
68.656,67

6.632,63
39.741,03
286.000,00
42.384,53
41.777,40
84.022,43
48.501,62
17.850,73

18.877,49
113.109,10
814.000,00
120.632,90
118.904,89
239.140,78
138.043,08
50.805,94

18/X/258797
18/X/258796
18/X/258795
18/X/258794
18/X/258793
18/X/258792
18/X/258791
18/X/258790

P0828800C

72.363,86

18.814,60

53.549,26

18/X/258789
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Ens destinatari

NIF

Ajuntament de Torrelles
P0828900A
de Llobregat
Ajuntament de
P0829100G
Vacarisses
Ajuntament de Vallbona
P0829200E
d'Anoia
Ajuntament de Vallcebre P0829300C
Ajuntament de
P0829500H
Vallgorguina
Ajuntament de Vallirana P0829600F
Ajuntament de
P0829700D
Vallromanes
Ajuntament de Veciana P0829800B
Ajuntament de Vic
P0829900J
Ajuntament de Vilada
P0830000F
Ajuntament de
P0830200B
Viladecans
Ajuntament de
P0830100D
Viladecavalls
Ajuntament de Vilafranca
P0830600C
del Penedès
Ajuntament de Vilalba
P0830700A
Sasserra
Ajuntament de Vilanova
P0830400H
de Sau
Ajuntament de Vilanova
P0830300J
del Camí
Ajuntament de Vilanova
P0831000E
del Vallès
Ajuntament de Vilanova i
P0830800I
la Geltrú
Ajuntament de Vilassar
P0821300A
de Dalt
Ajuntament de Vilassar
P0821700B
de Mar
Ajuntament de Vilobí del
P0830500E
Penedès
Ajuntament de Viver i
P0830900G
Serrateix
Ajuntament del Bruc
P0802500I
Ajuntament del Brull
P0802600G
Ajuntament del Masnou P0811700D
Ajuntament del Papiol
P0815700J
Ajuntament del Pla del
P0816300H
Penedès

Import
concedit
total (EUR)

Import
concedit
2018 (EUR)

Import
concedit 2019
(EUR)

Codi XGL

151.165,84

39.303,13

111.862,71

18/X/258788

152.828,14

39.735,32

113.092,82

18/X/258787

68.709,44

17.864,45

50.844,99

18/X/258786

26.103,80

6.786,99

19.316,81

18/X/258785

74.764,96

19.438,89

55.326,07

18/X/258784

190.014,42

49.403,75

140.610,67

18/X/258783

73.555,62

19.124,46

54.431,16

18/X/258782

25.734,40
443.336,98
26.864,59

6.690,94
115.267,61
6.984,79

19.043,46
328.069,37
19.879,80

18/X/258781
18/X/258780
18/X/258779

665.212,16

172.955,16

492.257,00

18/X/258778

157.507,21

40.951,87

116.555,34

18/X/258777

423.846,73

110.200,15

313.646,58

18/X/258776

28.034,36

7.288,93

20.745,43

18/X/258775

26.376,46

6.857,88

19.518,58

18/X/258774

179.231,45

46.600,18

132.631,27

18/X/258773

148.241,42

38.542,77

109.698,65

18/X/258772

665.581,56

173.051,21

492.530,35

18/X/258771

164.407,08

42.745,84

121.661,24

18/X/258770

340.749,29

88.594,82

252.154,47

18/X/258769

67.311,00

17.500,86

49.810,14

18/X/258768

25.760,79

6.697,81

19.062,98

18/X/258767

71.242,47
26.134,59
352.411,78
80.539,04

18.523,04
6.794,99
91.627,07
20.940,15

52.719,43
19.339,60
260.784,71
59.598,89

18/X/258766
18/X/258765
18/X/258764
18/X/258763

67.917,87

17.658,65

50.259,22

18/X/258762
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Ens destinatari

NIF

Ajuntament del Pont de
P0818100J
Vilomara i Rocafort
Ajuntament del Prat de
P0816800G
Llobregat
Ajuntament dels
P0816100B
Hostalets de Pierola
Ajuntament dels Prats de
P0816900E
Rei
Ajuntament
P0807500D
d'Esparreguera
Ajuntament d'Esplugues
P0807600B
de Llobregat
Ajuntament d'Igualada
P0810100H
Ajuntament d'Òdena
P0814200B
Ajuntament d'Olèrdola
P0814400H
Ajuntament d'Olesa de
P0814500E
Bonesvalls
Ajuntament d'Olesa de
P0814600C
Montserrat
Ajuntament d'Olivella
P0814700A
Ajuntament d'Olost
P0814800I
Ajuntament d'Olvan
P0814300J
Ajuntament d'Orís
P0814900G
Ajuntament d'Oristà
P0815000E
Ajuntament d'Orpí
P0815100C
Ajuntament d'Òrrius
P0815200A
Ajuntament d'Ullastrell
P0829000I
Entitat Municipal
Descentralitzada de
P0800249E
Bellaterra
Entitat Municipal
Descentralitzada de Sant P0800043B
Martí de Torroella
Entitat Municipal
Descentralitzada de Sant P0800314G
Miquel de Balenyà
Entitat Municipal
Descentralitzada de
P0800003F
Valldoreix

Import
concedit
total (EUR)

Import
concedit
2018 (EUR)

Import
concedit 2019
(EUR)

Codi XGL

79.184,57

20.587,99

58.596,58

18/X/258761

530.994,75

138.058,64

392.936,11

18/X/258760

75.257,50

19.566,95

55.690,55

18/X/258759

27.352,73

7.111,71

20.241,02

18/X/258758

346.259,51

90.027,47

256.232,04

18/X/258757

451.806,80

117.469,77

334.337,03

18/X/258756

422.896,84
78.393,00
78.177,52

109.953,18
20.382,18
20.326,16

312.943,66
58.010,82
57.851,36

18/X/258755
18/X/258754
18/X/258753

70.125,47

18.232,62

51.892,85

18/X/258752

353.572,75

91.928,92

261.643,83

18/X/258751

78.573,30
67.763,95
28.711,59
26.389,65
27.405,50
25.589,28
28.051,95
71.532,71

20.429,06
17.618,63
7.465,01
6.861,32
7.125,43
6.653,21
7.293,51
18.598,50

58.144,24
50.145,32
21.246,58
19.528,33
20.280,07
18.936,07
20.758,44
52.934,21

18/X/258750
18/X/258749
18/X/258748
18/X/258747
18/X/258746
18/X/258745
18/X/258744
18/X/258743

74.562,67

19.386,29

55.176,38

18/X/258742

26.046,63

6.772,12

19.274,51

18/X/258741

68.019,01

17.684,94

50.334,07

18/X/258740

160.845,00

41.819,70

119.025,30

18/X/258739

50.000.000,00 13.000.000,00

37.000.000,00

Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de cinquanta milions d’euros
(50.000.000,00 euros), que es distribueix de la manera que s’indica a continuació. La
urgència en la tramitació es fonamenta en la conveniència de permetre que els ens
beneficiaris siguin coneixedors dels ajuts rebuts amb la màxima celeritat i abans del
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període estival per tal que puguin procedir a promoure les contractacions de les obres
subvencionades amb suficient antelació per assegurar l’execució i justificació de la
despesa en els termes previstos.
Exercici
2018
2018
2019
2019

Aplicació pressupostària
G/13200/94210/76262
G/13200/94210/76862
G/13200/94210/762
G/13200/94210/768

Quantia (EUR)
12.914.336,95
85.663,05
36.756.189,74
243.810,26

Quart. CONDICIONAR l’import de 13.000.000 euros de l’anualitat 2018 a l’aprovació
de la modificació de crèdit 08/2018.
Cinquè. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa dels ajuts aprovats i SUPEDITAR
l’efectivitat dels ajuts amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019 a la condició
suspensiva que s’hi consigni el crèdit corresponent.
Sisè. 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.
Setè. APROVAR els formularis normalitzats d’acceptació i de justificació del Programa
complementari de suport integral al desenvolupament local, que es contenen en
l’annex 2 que forma part del present dictamen
Vuitè. APROVAR la incorporació dels tràmits d’acceptació i de justificació del
Programa complementari de suport integral al desenvolupament local, a la Seu
Electrònica corporativa, i aprovar les fitxes dels esmentats tràmits, que es contenen en
l'annex 3 que forma part del present dictamen
Novè. DETERMINAR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a
la Seu Electrònica corporativa.
Desè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci
d’aprovació dels presents acords, i comunicar-los a la Base de Dades Nacional de
subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Onzè. NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris afectats.
ANNEX 1 al dictamen d’aprovació del Programa complementari de suport integral al
desenvolupament local, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i del
seu règim regulador
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Règim regulador del Programa complementari de suport integral al desenvolupament
local, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019
Article 1. Objecte i finalitat
1. El Programa complementari de suport integral al desenvolupament local té per objecte
oferir suport econòmic als governs locals de la demarcació de Barcelona en la realització
d’inversions en equipaments, infraestructures i/o béns locals, tant inversió nova com
inversió de manteniment, reparació i conservació, que siguin vertebradores del territori.
2. Amb aquest suport també es pretén vetllar perquè la població tingui accés als esmentats
serveis públics amb la major eficàcia i economia. Per això, és voluntat de la Diputació de
Barcelona interconnectar els diversos instruments del Pla “Xarxa de Governs Locals” i
potenciar les seves sinergies, de manera que el present programa s’orienta al
finançament d’inversions no només necessàries per a donar cobertura a la prestació
integral i adequada dels serveis públics, molt especialment, els que tenen la consideració
de mínims, sinó també, i gràcies a què revesteix la forma de fons de prestació, inversions
que, a més, compten amb finançament de les Meses de concertació, però que, per
insuficiència de recursos o per la concurrència d’eventualitats en l’execució, requereixen
una suplementació dels recursos assignats; o també d’inversions que donen continuïtat a
assistències tècniques rebudes tant en el marc del Catàleg de serveis com de les
mateixes Meses de concertació.
3. La finalitat última del present programa passa per reforçar el desenvolupament integral
dels governs locals i contribuir així al desplegament efectiu de la seva autonomia local, la
qual cosa ha de derivar en un impacte econòmic, laboral i també social al conjunt de la
demarcació.
Article 2. Destinataris
1. Són destinataris del present programa els ajuntaments i les entitats municipals
descentralitzades de la demarcació territorial de Barcelona.
2. La ciutat de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari per raó de la seva
subjecció al règim específic que li és aplicable en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”.
Article 3. El suport específic al petit municipi
1. El present programa habilita un suport específic adreçat als ens destinataris de fins a
1.000 habitants, en el marc de la clàusula 7a del Protocol general del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”. En concret, es preveu la concessió d’un import mínim que
es correspon amb la l’assignació d’una quota fixa de 15.000,00 euros més 10.000,00
euros resultants d’aplicar un factor de correcció a l’alça, el que garanteix una dotació
justa pels petits municipis.
2. L'oficina de suport al petit municipi, responsable de la bústia petitmunicipi@diba.cat, és el
canal que vehicula les consultes que aquest col·lectiu de municipis planteja a la
Diputació de Barcelona.
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Article 4. Quantia total i consignació pressupostària
La quantia total a aplicar és de cinquanta milions d’euros (50.000,00 euros), que es
distribueix de la manera següent:
-

Tretze milions d’euros (13.000.000,00 euros) amb càrrec a l’any 2018
Trenta-set milions d’euros (37.000.000,00 euros) amb càrrec a l’any 2019,

amb càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exercici
2018
2018
2019
2019

Aplicació pressupostària
G/13200/94210/76262
G/13200/94210/76862
G/13200/94210/762
G/13200/94210/768

Quantia (EUR)
12.914.336,95
85.663,05
36.756.189,74
243.810,26

Article 5. Procediment de concessió
1. El suport conferit en el marc del present programa s’articula mitjançant la concessió d’un
fons de prestació per a cada ens destinatari pel procediment de concurrència.
2. Els ajuts s’aproven en el mateix acte en què s’aprova el present règim.
Article 6. Criteris de distribució de la quantia total
1. S’assigna un import mínim a cada ens destinatari, en funció del tram a què pertany,
d’entre els assenyalats a continuació. Les dades de població són les de la revisió del
Padró Municipal publicada per l’INE el 29 de desembre de 2017 amb referència a l’1 de
gener de 2017:
-

-

Fins a 1.000 habitants: 25.000,00 euros (aquest import es correspon amb la suma de
15.000 euros que correspon assignar com a quota fixa als municipis d’aquest tram de
població més 10.000,00 euros resultants d’aplicar el factor de correcció a l’alça per a
petits municipis)
De 1.001 a 5.000 habitants: 62.500,00 euros
De 5.001 a 15.000 habitants: 125.000,00 euros
De 15.001 a 65.000 habitants: 250.000,00 euros
De 65.001 a 120.000 habitants: 375.000,00 euros
Més de 120.000 habitants: 1.100.000,00 euros

2. Fet aquest primer repartiment mínim, l’import restant es reparteix exclusivament entre els
ens de menys de 120.000 habitants, a raó d’un rati de 4,39762033928724
euros/habitant. Aquest import, sumat a l’import mínim corresponent a cada
tram, determina l’ajut total dels ens de fins a 120.000 habitants.
3. Per últim, l’import total a assignar a cada destinatari s’ha distribuït entre les anualitats
2018 i el 2019 de manera proporcional a la quantia consignada (13 milions d’euros el
2018 i 37 milions d’euros el 2019).
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Article 7. Centre gestor responsable
El centre gestor responsable del programa és la Direcció de Serveis de Cooperació Locals,
adscrita a la Coordinació de Concertació i Assistència Local de l’Àrea de Presidència de la
Diputació de Barcelona.
Article 8. Procediment electrònic
1. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits del programa electrònicament.
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions (en endavant, Portal o PMT).
3. L’ús del Portal comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu
ús se’n derivin.
4. Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
5. Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i
consultar l’estat de tramitació de l’expedient.
6. En la regulació de cada tràmit, es determina les persones que, a més de les funcions del
punt anterior, tenen les de signatura i presentació del tràmit.
7. Altres usuaris diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada tràmit
poden disposar de les funcions de signatura i presentació dels tràmits sempre que
estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia acreditació d’aquesta
circumstància. A aquest efecte, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació
Local de la Diputació de Barcelona la documentació acreditativa de la delegació, per tal
de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.
8. La Diputació pot requerir la documentació original que s’hagi annexat al tràmit electrònic.
9. Els mitjans per realitzar els tràmits es troben disponibles a la Seu Electronica de la
Diputació, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
Article 9. Revisió i subsanació de tràmits
En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor, es determini l’existència de defectes
esmenables, s’ha de procedir de la següent manera:
a. S’ha d’enviar a l’ens destinatari una notificació electrònica que identifiqui el defecte.
b. La subsanació del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb la
instrucció de la sol·licitud. En la regulació de cada tràmit s’estableix el termini per a
efectuar-la, que es compta a partir de l’endemà de la data de rebre la notificació
electrònica del requeriment.
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Article 10. Registre electrònic
1. Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del Portal, es genera un rebut
de registre acreditatiu de la presentació, que conté una referència de la data i l’hora
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre
d’entrada, així com de la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre
electrònic de la Diputació.
2. Els tràmits registrats estaran disponibles a través del Portal.
Article 11. Encàrrec de tramitació electrònica
En el cas d’incidències en la presentació electrònica de les instàncies, els interessats, abans
de finalitzar el termini concedit a l’efecte, es poden dirigir al Registre General de la Diputació
de Barcelona (Rambla de Catalunya, 126, Barcelona) en horari de 08:30 a 14:30 hores en
dies hàbils, o presentar-la per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Article 12. Acceptació
1. L’ens destinatari disposa fins al 30 de novembre de 2018 per a presentar l’acceptació
expressa de l’ajut, d’acord amb el model normalitzat. El pagament avançat que
s’estableix s’ha de realitzar quan l’ens presenti la referida acceptació expressa. Cas de
no presentar-la en el termini establert, el fons s’entén acceptat tàcitament però s’ha de
pagar prèvia justificació de despeses.
2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de
la concessió i les condicions de la seva execució.
3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament, a través del Portal de
tràmits dels ens locals i altres administracions.
4. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen les
funcions de signatura i presentació del tràmit.
5. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les acceptacions
presentades:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva
revisió per part de la Diputació, a efectes de determinar o no l’existència de defectes
esmenables.
b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència de defectes
esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat defectes esmenables.
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Article 13. Execució
1. L’execució de les actuacions objecte d’ajut abasta el període de l’1 de gener de 2018 al
15 d’octubre de 2019.
2. L’execució de les actuacions s’ha de dur a terme mitjançant la formalització dels
contractes públics corresponents o per pròpia administració, en base a alguna de les
següents modalitats:
a. Per l’ens destinatari.
b. A través d’un ens instrumental vinculat o dependent de l’ens destinatari, o executor,
que, d’acord amb les condicions previstes a la legislació vigent, s’hagi creat per a
satisfer necessitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil,
sempre i quan l’ens destinatari financi majoritàriament la seva activitat, o bé controli la
seva gestió, o bé designi a més de la meitat dels seus òrgans de govern, direcció o
vigilància.
c. Mitjançant un encàrrec formalitzat en favor d’un ens que tingui la consideració de
mitjà propi de l’ens destinatari, o executor, en els termes establerts a la normativa
vigent.
d. Mitjançant un encàrrec de gestió formalitzat en favor d’altres ens públics destinataris
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
e. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa que impliquin l’execució
conjunta de les actuacions a dur a terme amb un o diversos ens públics, o bé amb
entitats de dret públic dependents o vinculades a altres administracions públiques, per
a l’ús dels respectius recursos, a través de convenis i o de qualsevol instrument
admès en Dret.
3. Sense perjudici de les modalitats d’execució establertes, la presentació de la justificació
de les despeses executades al centre gestor responsable de la Diputació de Barcelona
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari.
4. El centre gestor pot sol·licitar en qualsevol moment del període d'execució la
documentació de l'actuació que és objecte de finançament, per tal de fer una supervisió
del seu desenvolupament.
Article 14. Despesa elegible
1. Són elegibles les despeses de Capítol 6 de l’ens destinatari o de l’executor, d’acord amb
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que aprova l’estructura dels pressupostos
dels ens locals, derivades de la realització d’inversions en equipaments, infraestructures
i/o béns locals, tant inversió nova com inversió de manteniment, reparació i conservació,
que siguin vertebradores del territori.
2. Les inversions objecte d’ajut han d’orientar-se preferentment al finançament d’inversions
necessàries per a donar cobertura a la prestació integral i adequada dels serveis públics,
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i molt especialment els que tenen la consideració de mínims, d’acord amb els articles 26
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i 67 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
3. Així mateix, aquest suport pot destinar-se al finançament d’inversions que ja compten
amb finançament de les Meses de concertació, però que, per insuficiència de recursos o
per la concurrència d’eventualitats en l’execució, requereixen una suplementació dels
recursos assignats; o també d’inversions que donen continuïtat a assistències tècniques
rebudes tant en el marc del Catàleg de serveis com de les mateixes Meses de
concertació.
Article 15. Compatibilitat dels ajuts
1. Els ajuts que es concedeixen es poden destinar a finançar la totalitat o part d’una
actuació.
2. Els ajuts atorgats són compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut concedit per
altres administracions i ens públics o privats sempre i quan no es produeixi, en cap cas,
el sobrefinançament de l’actuació.
Article 16. Justificació
1. El termini de justificació de les despeses que s’executin durant l’any 2018 finalitza el 31
de març de 2019.
2. El termini de justificació de les despeses que s’executin durant l’any 2019 finalitza el 31
d’octubre de 2019.
3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament, a través del Portal de
tràmits dels ens locals i altres administracions. A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit
el model normalitzat, d’acord amb la modalitat d’execució.
4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les
funcions de signatura i presentació de justificacions.
5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal
especificar el percentatge d’imputació.
6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació de
Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant d’altres
administracions públiques.
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert, a excepció de les
declarades pluriennals.
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8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació
ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n coneixement.
9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per
altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l'activitat
subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà
el reintegrament de l'import que correspongui.
10. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la liquidació
provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li requereixin. En cas que el
requeriment es formuli durant el termini d’audiència, disposa de deu dies per a esmenarlos a partir de l’endemà de la recepció de la notificació electrònica. Transcorregut
aquests terminis sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut.
11. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa la tramesa
al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el centre gestor verifica la
documentació.
Article 17. Pagament
Ateses les dificultats de les tresoreries municipals, i amb la voluntat de facilitar que els ens
beneficiaris puguin procedir a promoure les contractacions de les obres subvencionades, els
ajuts es paguen de la forma següent:
a. Es paga per avançat el 75 per cent de l’import concedit el 2018, a partir que l’ens
destinatari presenti l’acceptació expressa. El pagament de l’import restant de la
concessió es farà prèvia presentació de la justificació de les despeses de l’actuació.
b. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació de
despeses.
Article 18. Revocació, reintegrament i reducció dels imports abonats per la Diputació
1. Procedeix la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si s’escau, el reintegrament de les
quantitats abonades anticipadament per la Diputació de Barcelona, sense perjudici de les
causes de reintegrament previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, en els supòsits següents:
a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en el present
règim regulador.
b. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports corresponents
a les quantitats avançades per la Diputació, una vegada esgotat el termini per la
justificació de despeses.
2. Quan la revocació de l’ajut concedit impliqui el reintegrament de quantitats abonades
anticipadament, es pot procedir a la compensació de deutes amb la Diputació de
Barcelona.
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3. La reducció o ajust a la baixa dels imports abonats per la Diputació s’ha de dur a terme de
conformitat amb allò estipulat en aquest règim i pot donar lloc al reintegrament dels imports
satisfets prèviament.
Article 19. Ampliació de terminis
1. L’ens destinatari pot sol·licitar una pròrroga dels terminis d’execució i/o justificació de les
actuacions. La pròrroga no pot excedir de la meitat del termini inicial previst per a l’execució i
justificació de les actuacions corresponents, en els termes de l’article 49 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. El termini de presentació de sol·licituds d’ampliació de terminis finalitza el 15 de setembre de
2019.
3. Aquestes modificacions tenen caràcter excepcional i requereixen la presentació a la
Diputació de Barcelona d’una sol·licitud degudament motivada per part de l’ens destinatari
(alcalde/essa o president/a, regidor/a responsable o secretari/ària).
4. La resolució s’ha d’adoptar abans que transcorri el termini d’execució inicial. Transcorregut
aquest termini, la sol·licitud s’ha de considerar desestimada.
Article 20. Tancament i liquidació de la convocatòria
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació
provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per tal d’al·legar el que s’estimi
pertinent i/o de presentar la justificació pendent.
2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la
revocació dels imports no justificats.
3. Els actes de liquidació s’han de notificar als destinataris en el termini màxim de deu dies
des de l’aprovació.
4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han de
sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i
en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens
beneficiari, s’efectuï la compensació.
Article 21. Avaluació d’impacte i rendiment de comptes
1. A l’efecte de retre comptes del compliment de l’objectiu del Programa complementari,
així com també amb ànim de vetllar la gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics
concedits, s’estableixen els valors objectius següents:
-

Grau d'execució dels ajuts: 70%.
Grau d'execució del pressupost: 70%.
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2. Per a avaluar l’assoliment d’aquests valors, s’estableixen els indicadors de resultats
següents:
-

Nombre d’ajuts executats respecte del total aprovat.
Import total dels ajuts justificats respecte del total atorgat.

3. L’obtenció i explotació de les dades de referència correspon al centre gestor, que ha de
redactar un informe amb els resultats de l’anàlisi de les dades, com a màxim, trenta dies
hàbils després de la liquidació i tancament del programa. Alhora, ha de dur a terme altres
actuacions pertinents a l’efecte de retre comptes dels resultats obtinguts, tant
internament com externament.
Article 22. Obligacions dels ens destinataris
1. Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es
comprometen, amb caràcter general, a executar les activitats de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com també, a
presentar la corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les
següents obligacions:
a. El destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació,
verificació i control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui requerida amb relació a l’ajut
concedit.
b. L’ens destinatari es compromet a tenir arxivats i a disposició de la Diputació de
Barcelona tots els documents originals justificatius del compliment de les
determinacions que s’estableixen en aquest règim de concertació, així com dels
ingressos amb què es financen les actuacions que són objecte de suport. Aquests
documents es conservaran per un període no inferior als 6 anys.
c. Els ens destinataris hauran de comunicar a la Diputació de Barcelona la petició i/o
obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s’hagi declarat prèviament.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i pot suposar la revocació, reducció o reintegrament de l’ajut concedit.
Article 23. Obligacions en matèria de protecció de dades
1. Els ens destinataris han de facilitar les dades necessàries per a la justificació de la despesa
en els termes previstos en el present règim, cedint-les a la Diputació de Barcelona per al
seguiment i control de l’ajut concedit. En qualsevol cas, les dades personals facilitades han
d’observar el principi de qualitat i ser les estrictament necessàries per al compliment de la
finalitat de seguiment i control de l’ajut.
2. Els ens destinataris han de tenir els documents originals a disposició de la Diputació de
Barcelona per tal que els pugui consultar si considera necessari ampliar la informació de la
justificació.
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3. En l’execució, el seguiment i l’avaluació de les actuacions del Programa, s’han d’observar els
requeriments previstos al Reglament general europeu de protecció de dades 2016/679, de 27
de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, respecte al tractament de
dades personals i a la lliure circulació de les dades.
Article 24. Règim jurídic
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del present programa
el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les disposicions que el
desenvolupen.
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic de la present línia d’ajuts es troba
constituït per:
a. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
c. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
d. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
e. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
f. 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.
g. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre.
h. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
i. Reglament europeu 2016/679/UE, de 27 de abril de 2016, de protecció de dades.
j. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
k. Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
l. Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i
les Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació.
m. Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
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ANNEX 2 al dictamen d’aprovació del Programa complementari de suport integral al
desenvolupament local, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i del
seu règim regulador
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ANNEX 3 al dictamen d’aprovació del Programa complementari de suport integral al
desenvolupament local, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i del
seu règim regulador
P3 Acceptació
Programa complementari de suport integral al desenvolupament local
Què permet?
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Presentar l’acceptació expressa de l’ajut. El pagament avançat establert s’ha de realitzar
quan l’ens presenti la referida acceptació expressa.
Cas de no presentar-la en el termini establert, el fons s’entén acceptat tàcitament però s’ha
de pagar prèvia justificació de despeses.
L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució.
Qui el pot realitzar?
Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen les funcions
de signatura i presentació del tràmit.
Quan es pot realitzar?
El termini per presentar l’acceptació expressa finalitza el 30 de novembre de 2018.
On i com es fa?
El tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions (PMT).
Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit d’acceptació,
annexeu el formulari corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.
Quina documentació cal aportar?
Formulari P3-010-16.
Quan es dona resposta?
Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per
finalitzat el tràmit i procedeix al pagament avançat, si escau.
Quin seguiment es pot efectuar?
Els centre gestor responsable és la Direcció de Serveis de Cooperació Local.
Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les acceptacions presentades:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió
per part de la Diputació, a efectes de determinar o no l’existència de defectes
esmenables.
b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència de defectes
esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat defectes esmenables.
Quina és la normativa aplicable?
El règim regulador del Programa complementari de suport integral al desenvolupament
local.
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P4 Justificació
Programa complementari de suport integral al desenvolupament local
Què permet?
Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el
marc del Programa complementari de suport integral al desenvolupament local.
Qui el pot realitzar?
Els ens locals que han rebut un ajut en el marc de l’esmentat Programa.
Les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor i els signataris
per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació
Quan es pot realitzar?
El termini de justificació de les despeses que s’executin durant l’any 2018 finalitza el 31 de
març de 2019.
El termini de justificació de les despeses que s’executin durant l’any 2019 finalitza el 31
d’octubre de 2019.
On i com es fa?
El tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions (PMT).
Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit de justificació,
annexeu el formulari corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.
Quina documentació cal aportar?
P4-032-16
Quan es dona resposta?
Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per
finalitzat el tràmit.
Cas que durant la revisió de la documentació, es detecti l’existència de defectes
esmenables, el centre gestor formularà un requeriment. L’ens destinatari disposa fins a la
data de finalització del termini d’audiència de la liquidació provisional de l’ajut per esmenar
els defectes assenyalats i/o aportar la documentació demanada. Si el requeriment es
formula durant aquest termini d’audiència, disposa de deu dies hàbils comptats a partir de
l’endemà de rebre el requeriment.
Quin seguiment es pot efectuar?
Els centre gestor responsable és la Direcció de Serveis de Cooperació Local.
Quina és la normativa aplicable?
El règim regulador del Programa complementari de suport integral al desenvolupament
local.”
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7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda,
resoldre la concessió d’ajuts econòmics, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, de la Línia 1 de suport a plans integrals, del Programa
complementari de modernització de polígons, en el marc del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019, i, d’altra banda, aprovar la redistribució de les
despeses de la referida Línia 1, entre els exercicis econòmics de 2018, 2019 i
2020.- 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 modernització de polígons, el seu règim
regulador i l’obertura del termini de presentació de sol·licituds, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (AJG 509/17). El centre gestor de la
Diputació de Barcelona responsable del Programa és la Gerència de Serveis de
Promoció Econòmica i Ocupació, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
2. Amb aquest Programa es pretén millorar la qualitat dels polígons de la demarcació
a través d’inversions d’alt impacte adreçades a incrementar la competitivitat de les
empreses que hi estan implantades i, en aquest sentit, afavorir el creixement
empresarial, atreure noves oportunitats de negoci i generar ocupació de qualitat.
3. El Programa s’articula a través de dues línies de suport:
a. Línia de suport a plans integrals: Té per objecte el finançament d’intervencions
d’alt impacte basades en un plantejament integral i estratègic, que tenen per
objectiu transformar un teixit territorial constituït normalment per polígons
urbanístics amb una continuïtat entre si, actual o tendencial, i amb una dimensió
suficient perquè les diferents empreses i els polígons que el conformen puguin
desenvolupar iniciatives conjuntes.
b. Línia de suport a projectes específics: Té per objecte el finançament
d’intervencions puntuals en diversos polígons urbanístics d’un municipi, o bé
d’intervencions puntuals en un o diversos polígons urbanístics amb una
continuïtat actual o tendencial.
4. El pressupost màxim de què es va dotar el Programa és de 15.000.000,00 euros,
distribuïts inicialment a la convocatòria de la manera següent, amb una previsió
estimativa entre les aplicacions pressupostàries indicades, en funció de la
naturalesa de la despesa:
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Línia de suport
Línia de suport a
plans integrals
Línia de suport a
projectes específics

Quantia 2018
(euros)

Quantia 2019
(euros)

Quantia
2020 (euros)

Quantia total
(euros)

1.500.000

3.000.000

3.000.000

7.500.000

1.500.000

6.000.000

-

7.500.000

Aplicacions
pressupostàries
G/30103/43300/762
G/30103/43300/462
G/30103/43300/762
G/30103/43300/462

5. El règim del Programa estableix, en el seu article 12, 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 establerts a l’article 18.
6. D’acord amb l’article 21 del règim del Programa, s’ha de tramitar un procediment de
concessió dels ajuts específic per a cada línia de suport, a resoldre en un termini no
superior a quatre mesos, des de la data en què finalitzi el corresponent termini de
presentació de sol·licituds.
7. En aquest sentit, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 10
de maig de 2018, va aprovar la resolució del procediment de concessió d’ajuts de la
Línia de suport a projectes específics (AJG 211/18).
8. Pel que fa a la Línia de de suport a plans integrals, el període de sol·licitud va
finalitzar el passat 9 de març de 2018. Durant el termini de sol·licitud s’han
presentat 19 projectes, que ja han estat instruïts. Com a resultat d’aquesta fase, la
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació ha emès un informe en
data 16 de maig de 2018, el qual s’incorpora a l’expedient, i que conté l’explicació
de la manera com s’han ponderat els criteris de valoració establerts i dels aspectes
rellevants de la fase d’instrucció. En aquest informe també es fa constar la
puntuació obtinguda per cada sol·licitud i, 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, la motivació que concorre en cada cas per a la seva
denegació.
9.

En l’esmentat acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona AJG 211/18
també es va aprovar la redistribució de la quantia total assignada entre les dues
línies del programa, supòsit de redistribució previst a l’article 13.3.b) del règim. En
concret, dels 6.000.000,00 euros previstos inicialment per a la Línia de suport a
projectes específics per a l’any 2019, es van concedir finalment 5.909.924,93 euros.
La quantitat restant de 90.075,07 euros és la que es va aprovar traspassar a la
Línia de suport als plans integrals. L’informe de la Gerència de Serveis de Promoció
Econòmica i Ocupació de data 16 de maig de 2018 deixa constància de l’aplicació
d’aquesta quantitat a la Línia de suport a plans integrals que ara es proposa
resoldre pel present dictamen.

10. Per últim, en l’informe també s’explica que els cinc projectes subvencionats han
obtingut més de 75 punts. Per als quatre primers, es proposa una subvenció del
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100 per cent de l’import sol·licitat, mentre que per al cinquè, aquesta subvenció ha
de ser del 84,41 per cent de l’import sol·licitat, degut a l’esgotament dels recursos
disponibles.
11. Un cop identificades les sol·licituds amb concessió, s’ha obtingut una distribució
entre aplicacions pressupostàries de capítols 4 i 7 per a cada any que, tal i com
estava previst, és diferent de la inicial. Com a conseqüència d’això, cal preveure la
realització d’operacions de modificacions de crèdit entre aplicacions
pressupostàries per a cada capítol i any. D’acord amb l’esmentat informe
d’instrucció, la distribució definitiva per capítols pressupostaris s’indica a continuació
i, per a l’any 2019, ja incorpora la redistribució entre línies de suport a què s’ha fet
referència:
Any 2018
Aplicació
pressupostaria
G/30103/43300/76262
G/30103/43300/46262
Total

Quantia prevista
Quantia que es
Quantia resultant (€)
règim (€)
redistribueix (€)
952.788,85
544.082,70
-408.706,15
547.211,15
37.368,05
-509.843,10
1.500.000,00
581.450,75
- 918.549,25

Any 2019
Aplicació
pressupostaria
G/30103/43300/762
G/30103/43300/462
Total

Quantia prevista
Quantia que es
Quantia resultant (€)
règim (€)
redistribueix (€)
1.300.111,18
3.983.878,67
+2.683.767,49
1.789.963,89
24.745,65
-1.765.218,24
3.090.075,07
4.008.624,32
+918.549,25

Any 2020
Aplicació
pressupostaria
G/30103/43300/762
G/30103/43300/462
Total

Quantia prevista
Quantia que es
Quantia resultant (€)
règim (€)
redistribueix (€)
2.400.000,00
3.000.000,00
+600.000,00
600.000,00
-600.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0

12. D’acord amb l’article 20 del règim, s’ha constituït l’òrgan col·legiat previst, el qual
ha examinat i validat l’esmentat informe. De les decisions adoptades en aquesta
reunió, celebrada en data 22 de maig de 2018, el secretari de l’òrgan n’ha estès
acta, la qual s’incorpora a l’expedient.
13. Per últim, amb relació a les despeses pluriennals, d’acord amb el que recull el
decret del Diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de
la Informació número 4440/18, de data 11 de maig de 2018, de control de la gestió
del pressupost corporatiu, la Coordinació d’Hisenda, Recursos Humans,
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Processos i Societat de la Informació ha donat la conformitat a la proposta del
centre gestor.
14. Com a conseqüència de tot l’anterior, es pot resoldre el procediment de concessió
d’ajuts en el termini establert.
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 despesa del Programa complementari de
modernització de polígons del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” que s’indica a
continuació, entre els diferents capítols i anys. El resultat d’aquesta redistribució és la
quantia definitiva de la convocatòria pel que fa a la Línia de suport a plans integrals, i
no comporta un increment respecte de la quantia total del programa inicialment
aprovada.
Any 2018
Aplicació
pressupostaria
G/30103/43300/76262
G/30103/43300/46262
Total

Quantia prevista
Quantia que es
Quantia resultant (€)
règim (€)
redistribueix (€)
952.788,85
544.082,70
-408.706,15
547.211,15
37.368,05
-509.843,10
1.500.000,00
581.450,75
- 918.549,25

Any 2019
Aplicació
pressupostaria
G/30103/43300/762
G/30103/43300/462
Total

Quantia prevista
Quantia que es
Quantia resultant (€)
règim (€)
redistribueix (€)
1.300.111,18
3.983.878,67
+2.683.767,49
1.789.963,89
24.745,65
-1.765.218,24
3.090.075,07
4.008.624,32
+918.549,25
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Any 2020
Aplicació
pressupostaria
G/30103/43300/762
G/30103/43300/462
Total

Quantia prevista
Quantia que es
Quantia resultant (€)
règim (€)
redistribueix (€)
2.400.000,00
3.000.000,00
+600.000,00
600.000,00
-600.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0

Segon. RESOLDRE el procediment de concessió d’ajuts de la Línia de suport a plans
integrals del Programa complementari de modernització de polígons, en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb l’informe emès pel centre
gestor responsable, el qual s’incorpora a l’expedient, validat per l’òrgan col·legiat
regulat a l’article 20 del règim del Programa, i, en conseqüència, aprovar les
concessions d’ajuts i les desestimacions que s’indiquen en els acords següents.
Tercer. APROVAR la concessió dels ajuts següents, en el marc de la Línia de suport a
plans integrals del Programa complementari de modernització de polígons
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Ens
destinatari

NIF
Ens

Actuació

Ajuntament
de Berga

P0802
200F

Proj.
Modernització
Polígon La
Valldan Berga

Ajuntament
d’Igualada

P0810
100H

Pla integral
modernització
Polígon Les
Comes

Ajuntament
de Mataró

P0812
000H

Ajuntament
de Rubí

P0818
300F

Integració
sostenible
Paisatge
Industrial Rubí

P0818
600I

Pla renovació
PAE Can
Roqueta
Sabadell

Ajuntament
de Sabadell

Import
concedit
(EUR)

1.054.186,57

1.700.000,00

Pla acció integral
PAE Ponent
1.700.000, 00
Mataró Ind.i
coneixement

1.441.819,67

1.694.068,83

Any

Import / any

Aplicació pressupost

Op.
comptable

Posi
ció

2018
2019
2020

50.280,01
572.667,73
431.238,83

G/30103/43300/76262
G/30103/43300/762
G/30103/43300/762

1803002158
1803002158
1803002158

10
11
12

2018
2019
2019
2020
2018
2018
2019
2019
2020

463.636,36
12.929,01
697.895,16
525.539,47
22.366,54
30.166,33
11.816,64
933.039,28
702.611,21

G/30103/43300/76262
G/30103/43300/462
G/30103/43300/762
G/30103/43300/762
G/30103/43300/46262
G/30103/43300/76262
G/30103/43300/462
G/30103/43300/762
G/30103/43300/762

1803002158
1803002158
1803002158
1803002158
1803002158
1803002158
1803002158
1803002158
1803002158

6
7
8
9
1
2
3
4
5

2018
2019
2020

15.001,51
813.913,11
612.905,05

G/30103/43300/46262
G/30103/43300/762
G/30103/43300/762

1803002158
1803002158
1803002158

15
16
17

2019
2020

966.363,39
727.705,44

G/30103/43300/762
G/30103/43300/762

1803002158
1803002158

13
14

Núm.
Reg.
PMT

Codi
XGL

Puntuaci
ó

Observacions
Import sol·licitat:
1.058.707,91 euros.
Corregit:
1.054.186,57 euros.
Actuació no elegible:
equipament esportiu
i taules zona pícnic.

18400
18005

18/X/2
58686

78,90

18400
17950

18/X/2
58688

80,80

18400
18137

18/X/2
58687

81,15

18400
17993

18/X/2
58690

75,95

18400
18138

18/X/2
58689

78,50

Import sol·licitat:
1.700.000,00 euros.
Corregit:
1.694.068,83 euros.
Actuació no elegible:
Taules zona pícnic.
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Quart. DESESTIMAR per menor valoració i esgotament del crèdit les sol·licituds
següents, en el marc de la Línia de suport a plans integrals del Programa
complementari de modernització de polígons:
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Ens destinatari

NIF ens

Ajuntament d'Abrera

P0800100J

Ajuntament de Badalona

P0801500J

Ajuntament de Gavà

P0808800G

Ajuntament de la Garriga

P0808700I

Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat

P0810000J

Ajuntament de Manlleu

P0811100G

Ajuntament de Montcada i
Reixac

P0812400J

Ajuntament de Montornès del
Vallès

P0813500F

Ajuntament de Palafolls

P0815400G

Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

P0819900B

Ajuntament de Terrassa

P0827900B

Ajuntament de Vic
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès

P0829900J
P0830200B
P0830600C

Actuació
Millora del polígons industrials Barcelonès i Sant
Ermengol I
Pla integral de reconversió parcial del polígon
Badalona SUD
Desdoblament de pas sota via, ampliació de xarxa
ciclable i millora de telecomunicacions als polígons
d’activitat econòmica de la post i les massotes Gavà
Modernització dels Polígons d'Activitat Econòmica
Sud de la Garriga
Millora d'Infraestructures i serveis del PAE i impuls
del Districte Cultural de L'Hospitalet de Llobregat
Programa complementari de modernització del PAE
de Manlleu corresponent a la línia de suport a plans
integrals
Programa complementari de modernització del PAE
de Montcada i Reixac corresponent a la línia de
suport a plans integrals
Renovació del enllumenat públic i del paviment dels
PAE "El Raiguer" i Casa Nova (parcialment)
Pla d'Acció del Polígon d'Activitat Econòmica
Palafolls Nord

Núm. Reg. PMT

Puntuació

1840018070

45,50

1840017754

42,80

1840018129

42,91

1840017977

60,00

1840017922

43,70

1840017582

72,50

1840017598

55,68

1840018013

42,70

1840017643

70,70

Projecte Hèlix

1840017609

52,12

1840017685

72,27

1840017807
1840017941

58,30
53,25

1840018011

73,59

Pla d'acció dels polígons d'activitat econòmica de
Santa Margarida I i II, Can Parellada, Colom II i
Bellots
Pla integral dels polígons industrials de Vic
Pla d'acció per a la modernització del Polígon Centre
PAE Vilafranca - Olèrdola "Innovant per a la
sostenibilitat el territori"

Àrea de Presidència
Secretaria General

Cinquè. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 7.590.075,07 euros (set milions
cinc-cents noranta mil setanta-cinc euros amb set cèntims), amb càrrec de les
aplicacions del pressupost corporatiu següents:
Any 2018
Aplicació pressupostaria
G/30103/43300/76262
G/30103/43300/46262
Total

Quantia (EUR)
544.082,70
37.368,05
581.450,75

Aplicació pressupostaria
G/30103/43300/762
G/30103/43300/462
Total

Quantia (EUR)
3.983.878,67
24.745,65
4.008.624,32

Aplicació pressupostaria
G/30103/43300/762
Total

Quantia (EUR)
3.000.000,00
3.000.000,00

Any 2019

Any 2020

Sisè. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa dels ajuts aprovats i SUPEDITAR
l’efectivitat dels ajuts amb càrrec als pressupostos dels exercicis 2019 i 2020 a la
condició suspensiva que en els pressupostos de 2019 i 2020 s’hi consignin els crèdits
corresponents.
Setè. ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter
pluriennal.
Vuitè. APROVAR el model normalitzat de justificació de despeses de la Línia de
suport a plans integrals del Programa complementari de modernització de polígons P4022-16, que s’inclou en l’annex 1, que forma part del present dictamen.
Novè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.
Desè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 21.4 del règim del
Programa complementari de modernització de polígons, la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona del dictamen substitueix la notificació i produeix
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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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Annex 1 referit al dictamen que resol el procediment de concessió d’ajuts de la Línia
de suport a plans integrals del Programa complementari de modernització de
polígons, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Bon dia a tothom. Bé, a la
Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic Local, no recordo si la del mes
passat o l’anterior, quan es resolia la línia d’ajuts econòmics a plans específics, vam
assenyalar que, de les setanta-una peticions, hi havia cinquanta-quatre
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desestimacions; cinquanta-quatre de setanta-una! I, en aquest cas, que estem parlant
de la línia de plans integrals, veiem que hi ha catorze ajuntaments que demanen
aquest ajut; i, d’aquests catorze, hi ha nou desestimacions. I la qüestió és si el Govern
de la Diputació de Barcelona, tant en un cas com en l’altre, tenint present la quantitat
de desestimacions de les dues línies d’ajuts, si pensa fer alguna cosa. I també ens
agradaria saber..., perquè, bé, en el seu moment hi va haver alguna certa diferència
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, també, pel que fa als ajuts a polígons, com
està aquesta qüestió, si poden ser aquests programes complementaris, valgui la
redundància i, bé, això, què en pensa el Govern. Gràcies.
Intervé a continuació el vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, senyor Castells (CiU), qui diu: Moltes gràcies,
presidenta. Bé. De moment, satisfets per l’èxit de la convocatòria. Realment els
ajuntaments de la demarcació estan molt contents amb una línia que era la gran
oblidada. La Diputació ha fet, durant molts anys, un munt d’estudis, de programes
d’assessorament als polígons industrials i no havia fet mai inversió directament. Per
tant, per primera vegada a la història de la Diputació, es fa un programa específic per a
aquests polígons, que, com vostès saben, la meitat estan construïts abans de l’any
1979; per tant, és una demanda històrica. La veritat és que, contents de que un
projecte com aquest hagi tingut tanta demanda. Vol dir que és un projecte que ha
encertat l’objectiu que tenia. I el que hem de fer, i vostè té raó, de la línia específica, hi
ha hagut setanta-una sol·licituds i se n’han concedit disset, i de la integral, n’hi ha
hagut dinou i se n’han concedit cinc, degut a què són projectes d’imports molt grans.
Quin és l’objectiu que tenim en aquests moments? És treure, segurament, el més aviat
possible, però haurà de ser el mes de setembre, la segona línia, de quinze milions, per
tant, del Programa de modernització dels polígons. Els quinze milions que ja estan en
aquest projecte de trenta milions. Per tant, n’hem concedit quinze, en queden quinze
per concedir. Per tant, el que farem és millorar alguna de les línies de les bases.
Perquè, fixi’s vostè quin cas, li explico un cas concret, que era molt simptomàtic i que
no hem pogut concedir, que és el cas de Cardona. Cardona té un polígon on no tenen
la connexió amb la depuradora. Com que, per a la connexió amb la depuradora, el que
necessiten és el tram de canalització fins a la depuradora, estava fora del polígon, i les
bases que teníem fins ara només contemplen actuar dins el polígon industrial; per tant,
això és una cosa que hem de solventar perquè és una actuació que beneficia el
municipi, el polígon i les empreses. I no l’hem pogut adjudicar perquè no es
contemplava. Gràcies a l’experiència... Per això vàrem fer dues línies diferents de
convocatòria, per aprendre de l’expertesa que ens dona l’haver, ara, assumit molta
més informació. I, per tant, el que farem és fer-ho encara molt millor en la propera
convocatòria, de quinze milions, que, com li dic, serà el mes de setembre d’aquest
mateix any.
Pel que fa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, vam tenir, sí, alguna inquietud que ens
va venir. Fins i tot ens deien que igual impugnarien aquestes bases. No ho han fet
perquè hem arribat a un acord i, per tant, el que hem de fer és seguir col·laborant amb
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ells per anar en la mateixa línia i en la mateixa direcció. En aquests moments estem
treballant, també, amb ells per mirar de fer unes bases que s’ajustin al que aquesta
línia vol, que és ajudar a modernitzar els polígons, a fer créixer la nostra economia, a
generar progrés i ocupació per a aquest territori. Moltes gràcies.
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ampliar el
termini de resolució del procediment per a la concessió d'ajuts econòmics,
referent a la Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de
2018, fixant-lo en el 22 de setembre de 2018, i modificar, en aquest sentit, l’article
16.2 de les bases reguladores de la referida convocatòria.- 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. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 22 de
febrer de 2018 (AJG 32/18) es va aprovar la Línia de suport municipal amb motiu de
les nevades de febrer de 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, així com també la convocatòria per a la concessió d’ajuts.
2. L’article 16 “Formalització i execució” del règim regulador estableix, en el seu
apartat segon, el següent:
“La resolució de la totalitat dels ajuts s’ha d’aprovar en un termini màxim de tres
mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data en què finalitzi el termini de
sol·licitud.”
3. El termini de presentació de les sol·licituds va concloure el 22 de març de 2018; per
tant, el termini de tres mesos per a resoldre l’atorgament s’exhaureix el 22 de juny
de 2018.
4. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de
Barcelona, centre gestor responsable de la instrucció de la convocatòria a través de
l’Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures, ha posat en coneixement d’aquesta
Direcció de Serveis que, malgrat haver habilitat tots els mitjans materials i personals
disponibles, resulta difícil complir amb l’obligació de resoldre dins el termini
establert, en atenció a les circumstàncies o incidències que s’enumeren a
continuació:
a. En primer lloc, el volum i complexitat de la pròpia instrucció, especialment amb
relació als mitjans disponibles per a tramitar-la. En aquest sentit, s’han rebut 55
sol·licituds, el que supera les previsions inicials; sol·licituds acompanyades del
corresponent formulari normalitzat S1-001-18, i de les que calia verificar, per a
cadascuna d’elles, entre d’altres aspectes:
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- Llista dels camins afectats per les nevades del mes de febrer de 2018 que
han estat objecte dels treballs de retirada de neu, amb indicació, per a
cadascun d’ells, dels quilòmetres que comprenen les tasques de neteja.
- Plànol del municipi en el que figurin grafiats els citats camins.
- Acreditació que els camins compleixen els requisits exigits en el règim.
b. En segon lloc, la presentació de sol·licituds va coincidir amb la instrucció de les
sol·licituds d’ajut econòmic del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”, convocatòria en la qual l’Oficina Tècnica de
Gestió d'Infraestructures també hi participa amb el recurs “Neteja viària hivernal
de l'accés al nucli principal del municipi (hivern 2018-2019)”, que va rebre 28
sol·licituds. La necessitat d’enllestir la instrucció d’aquesta convocatòria va
posposar la revisió de la documentació presentada dins la Línia de suport
municipal amb motiu de les nevades fins al mes d’abril.
5. Per últim, el centre gestor està gestionant altres convocatòries simultàniament, com
són el Programa complementari de camins municipals, que es va aprovar per acord
de la Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió del 9 de juny de 2016.
6. En base a l’anterior, es considera necessari, davant el possible incompliment del
termini màxim per a resoldre la concessió, ampliar l’esmentat termini en tres mesos.
D’aquesta manera, el termini finalitzaria el 22 de setembre de 2018.
7. Com a conseqüència de l’ampliació del termini de resolució, cal procedir a modificar
el termini de justificació establert a l’article 18, apartat primer, de les bases de la
convocatòria, que passa del 29 de juny de 2018 al 31 d’octubre de 2018.
Fonaments de dret
1. Vist l’article 23.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, que estableix que les administracions
poden, excepcionalment, quan s’hagin esgotat els mitjans personals i materials
disponibles, ampliar el termini màxim de resolució i notificació, no podent ser aquest
superior a l’establert per a la tramitació del procediment.
2. Vist l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
que estableix que el termini màxim per a resoldre el procediment no podrà excedir
de sis mesos, i que el termini es computarà a partir de la publicació de la
corresponent convocatòria, llevat que la mateixa posposés els seus efectes a una
data posterior. En aquest sentit, les bases de la convocatòria van posposar els
efectes del còmput del termini de resolució a partir de la data de finalització del
termini de sol·licitud, data a partir de la qual es considera que també s’ha de
computar el termini de resolució ampliat.
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3. Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016), complementada i
modificada per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017,
rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de
setembre de 2017).
En 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. Ampliar el termini de resolució del procediment de concessió d'ajuts
econòmics en el marc de la Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de
febrer de 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovada mitjançant
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 22 de febrer de 2018
(AJG 32/18), de tal manera que el termini de resolució passa a exhaurir-se el 22 de
setembre de 2018, i MODIFICAR, en virtut d’aquesta ampliació, l’article 16, apartat
segon, de les bases de la convocatòria, que passa a tenir el redactat següent:
“La resolució de la totalitat dels ajuts s’ha d’aprovar en un termini màxim de sis mesos,
a comptar a partir de l’endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.”
Segon. MODIFICAR el termini màxim de justificació de despeses de la convocatòria
per a la concessió d’ajuts de la Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de
febrer de 2018, aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona de 22 de febrer de 2018 (AJG 32/18) establert a l’article 18, apartat primer,
de les bases, que passa a tenir el redactat següent:
“El termini de justificació finalitza el 31 d’octubre de 2018.”
Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci
d’aprovació del present dictamen.”
9.- Dictamen pel qual proposa, per delegació de la Presidència: d’una banda,
incrementar en 50.000 € els ajuts econòmics gestionats per l’Oficina d’Habitatge;
d’altra banda, incrementar la quantia total de la convocatòria del Catàleg de
serveis de l'any 2018, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019",
quedant fixada en 38.724.336,91 €, així com concedir els ajuts econòmics per al
recurs “Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o
cedits”, dels municipis que consten al dictamen i del Consell Comarcal d’Osona,
i, en conseqüència, acordar la modificació parcial del règim del Catàleg de
serveis per a 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
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“Fets
Proposta d’increment de la quantia total de la convocatòria del Catàleg de
serveis de l'any 2018 per atendre sol·licituds desestimades per menor valoració i
esgotament de recursos disponibles
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim regulador i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 689/17). L’anunci d’aquest acord
es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 29 de desembre
de 2017.
2. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 26 d’abril de 2018, va resoldre el
procediment per a la concessió d’ajuts econòmics de l’esmentat Catàleg de serveis
de l’any 2018 (AJG 170/18). Entre els recursos resolts, s’hi incloïa “Foment del
lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o cedits”, gestionat per
l’Oficina d’Habitatge, adscrita a la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i
Activitats.
3. En data 23 de maig de 2018, la gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i
Activitats d’aquesta Diputació ha emès informe, el qual s’incorpora a l’expedient, en
què sol·licita incrementar en 50.000,00 euros la despesa destinada per a l’esmentat
recurs “Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o
cedits”, la dotació pressupostària del qual, en els tres anys que fa que es cataloga,
ha estat insuficient per atendre les demandes dels ens locals que complien el
requisits necessaris per poder gaudir d’aquest suport econòmic. La motivació del
canvi rau en l’existència de la quantia de 50.000,00 euros destinada a l’atorgament
d’ajuts econòmics del pressupost de despeses per a l’exercici 2018 de la Gerència
de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, que ha quedat sense aplicar i, per
tant, disponible.
La gerència proposa destinar l’increment a atendre les sol·licituds desestimades per
valoració més baixa i manca de recursos, seguint l’ordre de prelació de la
puntuació. Els ajuts aprovats en la resolució inicial no es poden incrementar degut a
què ja van aprovar-se per l’import màxim establert. A continuació, es fa una
reproducció parcial de l’esmentat informe:
“ [...] Proposta d’increment i distribució del nou crèdit
Primer. INCREMENTAR la quantia total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts
econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2018, amb càrrec al capítol 4 del pressupost de
despeses, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, sense necessitat de
modificar el crèdit pressupostari, en el sentit següent:
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Orgànic

Centre
gestor

50300

Ger.
Serveis
d’Habitatg
e, Urb. i
Act.

Aplicació
pressupostaria per
bossa de vinculació
(EUR) i expedient
G/50300/15100/46250
G/50300/15100/46251
G/50300/15100/46350
G/50300/15100/46550
G/50300/15100/46650
G/50300/15100/46850

Número
expedien
t SIGC

2017/0012101

Quantia
inicial ajuts
econòmics
2018 (EUR)

Quantia
Increment
(EUR)

Quantia
definitiva
ajuts
econòmics
2018 (EUR)

390.000,00

50.000,00

440.000,00

Segon. ESTABLIR que, de la quantia total de 440.000 euros amb càrrec al capítol 4 del
pressupost de despeses, es distribueix la quantia total de 200.000 euros per a l’atorgament
dels ajuts econòmics de Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals
o cedits del Catàleg de serveis de l’any 2018, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” gestionats per l’Oficina d’Habitatge,
essent aquesta la quantia total finalment concedida d’aquest recurs.
Recurs
Foment del lloguer assequible i de la gestió
d’habitatges municipals o cedits
QUANTIA TOTAL CONCEDIDA

Quantia concedida
200.000 euros
200.000 euros

Tercer. DISTRIBUIR la nova quantia de 50.000 euros, que procedeixen de la partida
pressupostària G/50300/15100/46252 que ha quedat sense aplicació i disponible, d’acord
amb el mateix sistema de puntuació i de distribució de la concessió inicial, tot ampliant les
sol·licituds estimades dels ajuntaments que rebran la totalitat de l’import sol·licitat, que
d’acord amb les condicions de concertació del recurs, es fixa amb un màxim de 5.000 euros,
fins l’esgotament de la quantia incrementada, d’acord amb la relació que s’adjunta com
annex 1 […]”

4. Vist l’informe esmentat, i atès que es compleix l’establert en l’article 6, apartats 1 i 2,
del règim del Catàleg de serveis de l'any 2018, es considera oportú destinar l’import
de 50.000,00 euros a incrementar la quantia total de la convocatòria del Catàleg per
atendre sol·licituds desestimades per menor valoració i esgotament de recursos
disponibles de l’Oficina d’Habitatge. D’aquesta manera, es garanteix també que la
distribució dels recursos corporatius s’efectua d’acord amb els criteris i el
procediment de la concurrència competitiva establerts en el Catàleg de serveis del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Proposta de modificació del règim del Catàleg de serveis de l’any 2018
5. Fins al Catàleg de serveis de l’any 2018, els terminis d’execució i de justificació dels
fons de prestació havien estat, pel que fa l’execució, de l’1 de gener al 31 de
desembre de l’any de concessió, i pel que fa a la justificació, fins al 30 d’abril de
l’any següent de la concessió.
L’article 30.1.a) del règim del Catàleg de l’any 2018 estableix que, per als recursos
consistents en fons de prestació, l’execució serà entre l’1 de novembre de 2017 i el
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31 d’octubre de 2018, i la justificació fins al 31 d’octubre de 2018. Aquests terminis
es van establir, d’acord amb la Intervenció General, amb la finalitat que la despesa
s’executés l’any de l’aprovació, i així evitar haver-la d’incorporar com a romanent i
facilitar el compliments dels requeriments d’estabilitat pressupostària.
Alguna de les gerències responsables dels fons de prestació ha posat de manifest
que els nous terminis li generen importants dificultats en la gestió dels mateixos, raó
per la qual es considera que el règim del Catàleg hauria de mantenir amb caràcter
preferent els terminis d’execució i justificació vigents, però possibilitar també que,
per circumstàncies degudament motivades, la gerència interessada pugui adoptar
com a termini d’execució del seu fons el període de l’1 de gener al 31 de desembre
de 2018, amb una justificació parcial fins al 15 de novembre de 2018 i una
justificació final fins al 30 d’abril de 2019.
6. En un altre ordre de coses, l’article 21.3.a) del règim del Catàleg estableix, pel que
fa al termini màxim de concessió de recursos tècnics i materials, el següent:
“El termini màxim de concessió és: [...]
 Pel que fa als recursos tècnics i materials amb termini de sol·licitud fins al 8 de febrer de
2018 i 2 d’abril de 2018, el termini màxim de concessió o desestimació és de tres mesos,
a comptar a partir de l’endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
 Pel que fa als recursos tècnics i materials amb termini de sol·licitud fins al 31 de maig de
2018, 1 d’octubre de 2018 i 31 de desembre de 2018, el termini màxim de concessió o
desestimació és de tres mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data en què es
presenti la sol·licitud.”

I l’article 21.5 estableixen, pel que fa al termini màxim de desestimació de recursos
tècnics i materials:
“La desestimació de sol·licituds s’ha de motivar i s’ha d’adoptar en tots els casos per acte
administratiu dins del termini que s’indica a continuació. [...]
 Pel que fa als recursos tècnics i materials amb termini de sol·licitud fins al 8 de febrer de
2018 i 2 d’abril de 2018: tres mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data en què
finalitzi el termini de sol·licitud.
 Pel que fa als recursos tècnics i materials amb termini de sol·licitud fins a 31 de maig de
2018, 1 d’octubre de 2018 i 31 de desembre de 2018: tres mesos, a comptar a partir de
l’endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.”

Una part d’aquests recursos tècnics i materials, concedits tant mitjançant el
procediment de concurrència competitiva com de concessió directa amb
concurrència, es presten recorrent a la contractació externa.
Vistos els requisits i limitacions que la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, amb la finalitat de millorar la transparència en la
contractació pública, ha establert per a la formalització de contractes menors, s’ha
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considerat adient vehicular les contractacions vers altres procediments com l’obert o
l’acord marc; procediments més complexos i d’una durada més llarga.
Amb les condicions actuals de resolució de les concessions de Catàleg, els centres
gestors que encara no han vehiculat la seva contractació a aquests altres
procediments no poden, abans de tramitar la concessió o denegació dels recursos,
conèixer el cost real de la prestació, per a la qual cosa cal tenir el procediment de
contractació finalitzat o, com a mínim, avançat. Davant tot això, es considera oportú,
pel que fa als recursos tècnics i materials que s’han de prestar mitjançant
contractació externa, modificar el termini de resolució previst al règim de Catàleg
per ampliar-lo.
Vist l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
que estableix que el termini màxim per a resoldre el procediment no podrà excedir
de sis mesos, i que el termini es computarà a partir de la publicació de la
corresponent convocatòria, llevat que la mateixa posposés els seus efectes a una
data posterior. En aquest sentit, el règim de Catàleg va posposar els efectes del
còmput del termini de resolució a partir de la data de finalització del termini de
sol·licitud, per a recursos amb sol·licitud fins al 8 de febrer de 2018 i el 2 d’abril de
2018, i a partir de la data de sol·licitud, per a recursos amb sol·licitud fins al 31 de
maig de 2018, 1 d’octubre de 2018 i 31 de desembre de 2018. Aquestes són les
dates a partir de les quals es considera que també s’ha de computar el termini de
resolució ampliat.
Igualment, cal tenir present l’article 3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
que s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei 38/2003, que tipifica els ajuts en
espècie i obliga a tenir en compte les peculiaritats que comporta l’especial
naturalesa del seu objecte.
A la vista d’això, es considera que la modificació del termini màxim de concessió
fins a cinc mesos permet, d’una banda, finalitzar el procediment de contractació o,
si més no, avançar-lo suficientment, a l’efecte de conèixer el cost real de la
prestació, abans de tramitar la concessió o denegació dels recursos als ens
sol·licitants, i, de l’altra, respectar el dret d’aquests mateixos ens sol·licitants a tenir
coneixement de la resolució en un temps no excessivament llarg, que seria causa
d’incertesa i inseguretat jurídica, i contrari al sistema de qualitat que regeix el
Catàleg.
Proposta d’esmena d’error material del Catàleg de serveis de l’any 2018
7. L’Oficina d’Habitatge d’aquesta Diputació ha posat en coneixement del Servei de
Planificació i Avaluació que en les fitxes del Catàleg de serveis de l’any 2018 de
diversos dels seus recursos, durant l’elaboració de l’oferta i per error, es va establir
un compromís de qualitat del producte, quan havia de ser un compromís de
rapidesa en la resolució de la sol·licitud, i aquest Servei, en tant que respon a un
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error involuntari, ha proposat a la Direcció de Serveis de Cooperació Local que es
procedeixi a modificar les fitxes afectades, en el sentit següent:
On diu:
ATRIBUT

COMPROMÍS

Garantir que un mínim
del 80% de les
valoracions realitzades
pels ens locals sobre
Qualitat del
la qualitat del servei o
producte
producte prestat siguin
iguals o superiors a 7
sobre 10 punts, però
mai menys de 6.

MESURA
D’ESMENA

VALOR
OBJ.

VALOR
ACTUAL

PREVISIÓ
D’OBTENCIÓ
DADES

S'han d'analitzar
les causes de no
haver assolit el
compromís fixat i
proposar les
millores
concretes
pertinents.

Valor
objectiu
Ind. 1:
80 %
Ind. 2:
0%

Valor
actual
Ind. 1: SD
Ind. 2: SD

Desembre
2018

MESURA D’ESMENA

VALOR
OBJ.

VALOR
ACTUAL

PREVISIÓ
D’OBTENCIÓ
DADES

En el cas d'incomplir el
termini fixat de 3
mesos, la unitat
responsable s'ha de
posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies
hàbils, o menys, per
disculpar-se i donar les
explicacions pertinents.

Valor
objectiu
Ind. 1:
100 %

Valor
actual
Ind. 1: 100
%

Octubre 2018

INDICADOR/S
Percentatge de
valoracions sobre la
qualitat del servei o
producte prestat iguals o
superiors a 7 sobre 10
punts.
Percentatge de
valoracions sobre la
qualitat del servei o
producte prestat inferiors a
6 sobre 10 punts.

Ha de dir:
ATRIBUT

Rapidesa
en la
resolució
de la
sol·licitud

COMPROMÍS

INDICADOR/S

El 100% de les
aprovacions o
Percentatge de
denegacions dels
comunicacions
recursos s'han de
realitzades
comunicar mitjançant mitjançant el PMT en
el PMT en un termini
3 mesos, o menys,
màxim de 3 mesos des des de la finalització
de la finalització del
del termini de
termini de sol·licitud
sol·licitud.
del recurs.

La subsanació d’aquest error, que es considera que s’ha de tramitar, afecta als
recursos següents:






Detecció d'habitatges desocupats (codi 18070)
Estudis d'actuacions d'habitatge i rehabilitació (codi 18100)
Intervenció en habitatges desocupats (codi 18157)
Plans locals d'habitatge (codi 18195)
Programes d'actuació municipal d'habitatge (codi 18205).

Fonaments de dret
1. Vist l’article 6, apartats 1 i 2, 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).
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2. Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre de 2015, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel qual les Administracions
Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
3. 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. APROVAR l’increment de crèdit de la convocatòria d’ajuts econòmics del
Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb el
detall següent:

Orgànic

Centre
gestor

Aplicació
pressupostaria

50300

Ger.
Serveis
d'Habitatge,
Urb. i Act.

G/50300/15100/46250
G/50300/15100/46251
G/50300/15100/46350
G/50300/15100/46550
G/50300/15100/46650
G/50300/15100/46850

Número
expedient
SIGC

Quantia
inicial
ajuts
econòmics
(EUR)

2017/0012101

390.000,00

Increment
(EUR)

50.000,00

Quantia
definitiva
ajuts
econòmics
(EUR)

440.000,00

Segon. ESTABLIR que, en virtut de l’increment aprovat en l’acord anterior, la quantia
total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis de
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” és de trenta-vuit milions setcents vint-i-quatre mil tres-cents trenta-sis euros amb noranta-un cèntims
(38.724.336,91 euros).
Tercer. APROVAR la concessió de nous ajuts econòmics del recurs “Foment del
lloguer assequible i de gestió d’habitatges municipals o cedits” en el marc del Catàleg
de serveis de l’any 2018, gestionats per l’Oficina d’Habitatge adscrita a la Gerència de
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona:
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G

Ajuntament de Cercs

P0826800E

Ajuntament de
Manresa

P0811200E

Ajuntament de Mollet
del Vallès

P0812300B

Ajuntament de
Sabadell

P0818600I

Ajuntament de Sant
Pere de Torelló
Ajuntament de
Terrassa

P0823300I
P0827900B

Ajuntament de
Vilassar de Dalt

P0821300A

Ajuntament del
Masnou

P0811700D

Consell Comarcal
d'Osona

P5800015I

Actuació
Foment del lloguer
assequible i de la gestió
d'habitatges municipals o
cedits
FOMENT DEL LLOGUER
ASSEQUIBLE I DE LA
GESTIÓ D'HABITATGES
MUNICIPALS A CERCS
Cooperació amb entitats
socials i agents privats per
a l'adscripció d'habitatges
de lloguer social
Foment del lloguer dels
pisos de la Borsa
d'habitatge social
Captació d'habitatges buits
de petits tenidors per a la
borsa de mediació social
Incentivem el lloguer a
Sant Pere de Torelló
Programa de mobilització
d'habitatges buits
BORSA DE LLOGUER
ASSEQUIBLE.
MEDIACIÓ,
MOBILITZACIÓ I GESTIÓ.
Foment del lloguer
assequible i de la gestió
d'habitatges municipals
FOMENT DEL LLOGUER
ASSEQUIBLE

Import
concessió
(EUR)

Núm.
registre
PMT

Codi XGL

Núm. op.
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

5.000,00

1840002837 18/Y/258649 1803002152

3

G/50300/15100/46251

5.000,00

1840010547 18/Y/258648 1803002152

2

G/50300/15100/46251

5.000,00

1840007330 18/Y/258656 1803002152

10

G/50300/15100/46251

5.000,00

1840012390 18/Y/258653 1803002152

7

G/50300/15100/46251

5.000,00

1840010785 18/Y/258647 1803002152

1

G/50300/15100/46251

5.000,00

1840012507 18/Y/258650 1803002152

4

G/50300/15100/46251

5.000,00

1840010764 18/Y/258652 1803002152

6

G/50300/15100/46251

5.000,00

1840011100 18/Y/258651 1803002152

5

G/50300/15100/46251

5.000,00

1840003857 18/Y/258655 1803002152

9

G/50300/15100/46251

5.000,00

1840009417 18/Y/258654 1803002152

8

G/50300/15100/46551
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Quart. DECLARAR que el termini d’execució dels ajuts aprovats en l’acord tercer del
present dictamen és de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018, amb una
justificació parcial fins al 15 de novembre de 2018 i una justificació final fins al 31 de
març de 2019, sense perjudici de les ampliacions de terminis que es puguin aprovar.
Cinquè. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa 50.000 euros, a càrrec de les
aplicacions pressupostàries del pressupost ordinari vigent següents:
- 45.000,000 euros amb càrrec a l’aplicació G/50300/15100/46251
- 5.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació G/50300/15100/46551
Sisè MODIFICAR el règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 en el sentit següent:
a) Modificar l’article 30, apartat 1, en el sentit següent:
On diu:
“
1. Els recursos econòmics inclouen actuacions i despeses executades i justificades
dins d’un dels terminis que s’indiquen a continuació:
a. Per als recursos consistents en fons de prestació, execució entre l’1 de
novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018, i justificació fins al 31 d’octubre
de 2018, a excepció dels recursos pluriennals. [...]”
Ha de dir:
“
1. Els recursos econòmics inclouen actuacions i despeses executades i justificades
dins d’un dels terminis que s’indiquen a continuació:
a. Per als recursos consistents en fons de prestació, execució entre l’1 de
novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018, i justificació fins al 31 d’octubre
de 2018, a excepció dels recursos pluriennals. Per circumstàncies
degudament motivades en l’acte de concessió del fons de prestació,
execució entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018, amb
una justificació parcial fins al 15 de novembre de 2018 i una justificació
final fins al 30 d’abril de 2019, a excepció dels recursos pluriennals. [...]”
b) Modificar l’article 21, apartat 3.a), en el sentit següent:
On diu:
“
1. La resolució o acord administratiu de concessió ha de complir amb els requisits
següents:
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a. El termini màxim de concessió és:
- Pel que fa als ajuts econòmics: tres mesos, a comptar a partir de l’endemà
de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
- Pel que fa als recursos tècnics i materials amb termini de sol·licitud fins al 8
de febrer de 2018 i 2 d’abril de 2018: tres mesos, a comptar a partir de
l’endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
- Pel que fa als recursos tècnics i materials amb termini de sol·licitud fins al
31 de maig de 2018, 1 d’octubre de 2018 i 31 de desembre de 2018: tres
mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data en què es presenti la
sol·licitud.”
Ha de dir:
“
1. La resolució o acord administratiu de concessió ha de complir amb els requisits
següents:
a. El termini màxim de concessió és:
- Pel que fa als ajuts econòmics: tres mesos, a comptar a partir de l’endemà
de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
- Pel que fa als recursos tècnics i materials amb termini de sol·licitud fins al 8
de febrer de 2018 i 2 d’abril de 2018: si s’han de prestar amb mitjans
propis, tres mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data en què
finalitzi el termini de sol·licitud. Si s’han de prestar mitjançant
contractació externa o de manera mixta, cinc mesos, a comptar a
partir de l’endemà en què finalitzi el termini de sol·licitud.
- Pel que fa als recursos tècnics i materials amb termini de sol·licitud fins al
31 de maig de 2018, 1 d’octubre de 2018 i 31 de desembre de 2018: si
s’han de prestar amb mitjans propis, tres mesos, a comptar a partir de
l’endemà de la data en què es presenti la sol·licitud. Si s’han de
prestar mitjançant contractació externa o de manera mixta, cinc
mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data en què es presenti la
sol·licitud.”
c) Modificar l’article 21, apartat 5, en el sentit següent:
On diu:
“
5. La desestimació de sol·licituds s’ha de motivar i s’ha d’adoptar en tots els casos
per acte administratiu dins del termini que s’indica a continuació.
- Pel que fa als ajuts econòmics: tres mesos, a comptar a partir de l’endemà de
la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
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- Pel que fa als recursos tècnics i materials amb termini de sol·licitud fins al 8
de febrer de 2018 i 2 d’abril de 2018: tres mesos, a comptar a partir de
l’endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
- Pel que fa als recursos tècnics i materials amb termini de sol·licitud fins al 31
de maig de 2018, 1 d’octubre de 2018 i 31 de desembre de 2018: tres mesos,
a comptar a partir de l’endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.”
Ha de dir:
“
5. La desestimació de sol·licituds s’ha de motivar i s’ha d’adoptar en tots els casos
per acte administratiu dins del termini que s’indica a continuació.
- Pel que fa als ajuts econòmics: tres mesos, a comptar a partir de l’endemà de
la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
- Pel que fa als recursos tècnics i materials amb termini de sol·licitud fins al 8
de febrer de 2018 i 2 d’abril de 2018: si s’han de prestar amb mitjans
propis, tres mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data en què
finalitzi el termini de sol·licitud. Si s’han de prestar mitjançant
contractació externa o de manera mixta, cinc mesos, a comptar a partir
de l’endemà en què finalitzi el termini de sol·licitud.
- Pel que fa als recursos tècnics i materials amb termini de sol·licitud fins al 31
de maig de 2018, 1 d’octubre de 2018 i 31 de desembre de 2018: si s’han de
prestar amb mitjans propis, tres mesos, a comptar a partir de l’endemà
de la data en què es presenti la sol·licitud. Si s’han de prestar mitjançant
contractació externa o de manera mixta, cinc mesos, a comptar a partir
de l’endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.”
Setè. RECTIFICAR l’error material en els compromisos de qualitat del Catàleg de
serveis de l’any 2018 dels recursos “Detecció d’habitatges desocupats”, Estudis
d’actuacions d’habitatge i rehabilitació”, “Intervenció en habitatges desocupats”, “Plans
locals d’Habitatge” i “Programes d’actuació municipal d’habitatge”, en el sentit següent
On diu:
ATRIBUT

COMPROMÍS

Garantir que un
mínim del 80% de
les
valoracions
realitzades
pels
ens locals sobre la
Qualitat del
qualitat del servei o
producte
producte
prestat
siguin iguals o
superiors a 7 sobre
10 punts, però mai
menys de 6.

INDICADOR/S

MESURA
D’ESMENA

Percentatge de valoracions
S'han d'analitzar
sobre la qualitat del servei o
les causes de no
producte prestat iguals o
haver assolit el
superiors a 7 sobre 10 punts.
compromís fixat i
proposar
les
Percentatge de valoracions
millores
sobre la qualitat del servei o
concretes
producte prestat inferiors a 6
pertinents.
sobre 10 punts.

VALOR
OBJ.

VALOR
ACTUAL

PREVISIÓ
D’OBTENCIÓ
DADES

Valor
objectiu
Ind. 1:
80 %
Ind. 2:
0%

Valor
actual
Ind. 1: SD
Ind. 2: SD

Desembre
2018
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Ha de dir:
ATRIBUT

COMPROMÍS

El
100%
de
les
aprovacions
o
denegacions
dels
Rapidesa
recursos
s'han
de
en
la
comunicar mitjançant
resolució
el PMT en un termini
de
la
màxim de 3 mesos des
sol·licitud
de la finalització del
termini de sol·licitud
del recurs.

VALOR
ACTUAL

PREVISIÓ
D’OBTENCIÓ
DADES

INDICADOR/S

MESURA D’ESMENA

VALOR
OBJ.

Percentatge
de
comunicacions
realitzades
mitjançant el PMT en
3 mesos, o menys,
des de la finalització
del
termini
de
sol·licitud.

En el cas d'incomplir el
termini fixat de 3
mesos,
la
unitat
responsable s'ha de
posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies
hàbils, o menys, per
disculpar-se i donar les
explicacions pertinents.

Valor
Valor
objectiu
actual
Octubre 2018
Ind.
1: Ind. 1: 100
100 %
%

Vuitè. PUBLICAR el present dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Novè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 24.2 del règim del
Catàleg de serveis de l’any 2018, pel que fa a l’acord tercer del present dictamen, la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució 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.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Particularment, quan hi ha un
dictamen on es proposen diverses coses, particularment em perdo però, en tot cas, el
que sí que traiem l’aigua clara és que, arran d’aquest dictamen sembla ser que la
partida final, la quantitat total, per al foment del lloguer assequible a la nostra
demarcació és de dos-cents mil euros. Vostè sap que, des del nostre Grup, sempre
hem estat incisius en la demanda, i reiteratius en la demanda de l’increment de la
partida de tanteig i retracte. I la qüestió és si amb dos-cents mil euros, sabent que un
dels majors problemes que té la ciutadania a la nostra demarcació és, justament,
l’habitatge i el preu del lloguer, si creu el Govern de la Diputació que, amb dos-cents
mil euros, està actuant adequadament com a Diputació de Barcelona. Gràcies.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Bé, en tot cas penso que
aquesta és una línia que vam encetar i que hem de continuar, que ens agradaria
poder-la ampliar. Crec que estem treballant-ho. S’està treballant des de l’Àrea
d’Urbanisme i Habitatge i no sé si el diputat vol comentar... Endavant, senyor Mut.
I el diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge, senyor Mut (ERC-AM), diu: Moltes
gràcies, presidenta. No, a veure, són coses diferents. Això és el foment del lloguer
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assequible, que s’augmenta en cinquanta mil, que és per donar cabuda a nou
municipis més i a un consell comarcal; hi ha una altra partida que és el tanteig i
retracte. Per tant, vull dir que no són dos-cents mil només per a habitatge i lloguer
sinó, són els dos-cents més aquests cinquanta mil, dos-cents cinquanta mil, més la
partida de tanteig i retracte, més les altres partides d’adquisició i el lloguer pròpiament.
Per tant, vull dir que s’hauria de fer el sumatori, no només aquesta part. Gràcies.
Subdirecció d’Edificació
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la selecció de cinc
participants en el concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la
selecció d’una proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació
de la redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica
de l’edifici, Projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la
“rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a
centre de recerca”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de
data 18 de desembre de 2017 (ref. registre 696/17), es va aprovar l’expedient del
concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció d’una
proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació de la redacció
del projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici,
projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la “Rehabilitació
i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a centre de
recerca” (P17EI1998), amb un pressupost total d’un milió tres-cents disset mil vuitcents setanta-cinc euros (1.317.875,00 €), IVA exclòs, més dos-cents setanta-sis
mil set-cents cinquanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims (276.753,75 €). El
pressupost total inclou el pressupost de les indemnitzacions als participants
seleccionats que no resultin guanyadors del concurs per import de dotze mil euros
(12.000,00 €), IVA exclòs, i el pressupost de la contractació dels serveis abans
relacionats per import d’un milió tres-cents cinc mil vuit-cents setanta-cinc euros
(1.305.875,00 €), IVA exclòs.
2. En la mateixa sessió, la Junta de Govern va acordar la tramitació del concurs de
projectes de referència mitjançant procediment restringit a cinc participants, amb
més d’un criteri de valoració, subjecte a regulació harmonitzada, en la modalitat
establerta a l’article 184.2.a) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), i va
aprovar el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de bases del concurs de
projectes i de clàusules administratives particulars que hauran de regir la
contractació dels serveis esmentats.
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3. La licitació del concurs de projectes es va publicar en el perfil del contractant i en el
BOPB, en data 10 de gener de 2018, en el DOUE, en data 11 de gener de 2018, i
en el BOE, en data 18 de gener de 2018.
4. En data 21 de febrer de 2018, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 de la
fase 1 (sol·licituds de participació, capacitat i solvència mínima) de tots els
sol·licitants, acordant requerir a aquells que havien de fer esmenes. Un cop fetes
les esmenes requerides, tots els sol·licitants van ser admesos a prendre part en el
present concurs.
5. En data 28 de febrer de 2018, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de la
fase 1 (criteris de selecció dels participants) presentat per tots els participants en el
concurs de projectes.
6. En data 25 d’abril de 2018, es va fer públic el veredicte del Jurat que intervé en el
concurs de projectes de referència, d’acord amb l’informe emès en data 24 d’abril
de 2018, la part del qual interessa es transcriu literalment:
“[...]
Concurs de projectes: Concurs de projectes, promogut per la Subdirecció
d’Edificació, mitjançant procediment restringit a cinc concursants, amb intervenció de
jurat, per a la selecció d’una proposta d’intervenció, que servirà de base per a la
contractació dels serveis de redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació
d’eficiència energètica de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció
d’obra de la “rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial
com a centre de recerca”.
Assumpte: Valoració de la documentació presentada pels licitadors per a la proposta
de selecció d’un màxim de cinc participants, d’acord amb els criteris de selecció
establerts en la clàusula 2.3 del present Plec.
En data 28 de febrer de 2018 els membres del Jurat del concurs de projectes de
referència, es reuniren per a procedir a la obertura de la documentació continguda en
els sobres núm. 2 de la fase 1 d’acord amb el contingut de la clàusula 2.2 del PCAP
(criteris de selecció dels participants), i que es va admetre a participació a les
empreses següents:
1.
2.

Proposta d’UTE HARQUITECTES ÀREA PRODUCTIVA SLP I TALLER 9S
ARQUITECTES SCP (Sr David Lorente Ibáñez i Sr Oriol Gari)
Proposta d’UTE GARCES - DE SETA - BONET ARQUITECTES SLP I
ACTIVITATS ARQUITECTÓNIQUES SLP I PUIGDEMASA ARQUITECTES SLP.
(Jordi Garces i Jose M. Puigdemasa Hospital i Joan Carles Navarro)
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

Proposta AYESA. ENGINYERIA i SERVEIS SAU i NEARQ SLP i NOGÉ ONZAIN
LOPEZ ARQUITECTES SLP. (Sr Xavier Minguillon Cebrian, Sr. Albert Pineda
Alvarez, Sr. Joan Nogue i Arbusà)
Proposta d’UTE Sr. ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA, ROBERT TERRADAS
MUNTAÑOLA, JOSEP FERRANDO BRAMONA & PEDRO GARCIA
HERNÁNDEZ
Proposta d’UTE MARTINEZ LAPEÑA-TORRES ARQUITECTOS SLP i TECNICA
Y PROYECTOS. SA (Sr. Oscar Bravo Marquina Sr. Jose Antonio Martinez Lapeña
Alejandro Massip Bodí)
Proposta d’UTE PICH-AGUILERA ARQUITECTES SLP, 2BMFG ARQUITECTES
SLP PIBARQUITECTURASIX SLP. (Sr. Felip Pich-Aguilera Baurier, Sra Agata
Buxadé i Fortuny i Teresa Batlle Pagés)
BURGOS & GARRIDO ARQUITECTOS. SL, PESQUERA ULARGUI
ARQUITECTOS SLP i FLEXO ARQUITECTURA SLP. (Sr. Eduardo Pesquera
González, Sr. Ginés Garrido Colmenero i Sr. Bartolomé Ramis Frontera)
BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS SLP i FORGAS ARQUITECTES SLP (Sr.
Alfonso de Luna Colldefors i Joan Forgas Coll)
Proposta d’UTE VICTOR RAHOLA AGUADE i ALBERT GONZALEZ AREGALL.
(Sr. Victor Rahola Aguade i Albert Gonzalez Aregall)
Proposta d’UTE ALBER·VITALLER, ARQUITECTURA SLPU I BATLLE I ROIG
ARQUITECTURA SLP (Sr. Albert Vitaller Santiró i Enric Batlle Durany)
Proposta d’UTE MONEO BROCK STUDIO SLP I CASA SOLO ARQUITECTOS
SLP
ESTUDIO CARME PINOS SLP (Sra. Carme Pinos)
Proposta d’UTE MAlO ARCHITECS SLP, .FERNANDEZ-ABASCAL Y
MURUZABAL ARQUITECTOS SCP (Sr. Eduardo Fernández-Abascal Teira i Sr
Alfredo Lerida Horta)
Proposta d’UTE DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP I CALDERON
FOLCH STUDIO SLP (Sr Albert Domingo Ollé i Sr. Marc Folch i Hernández)
PATRICIO MARTÍNEZ, MAXIMIA TORRUELLA, ARQUITECTURA SLP. (Sr.
Maximia Torruella i Castel)
Proposta d’UTE MANGADO Y ASOCIADOS SL i SANABRIA & PLANASGALLEGO SLP I IGNACIO PARICIO ANSOATEGUI (Sr. Ramon Sanabria Boix i
Sr. Francisco Jose Mangada Beloqui)
Proposta d’UTE MBM ARQUITECTES SLP i 4RQ T&C ARQUITECTES
ASSOCIATS SLP. (Sr. Oriol Capdevila i Adust i Sr. Gerard Torrent Izquierdo)
Proposta d’UTE BONELL i GIL ARQUITECTES SLP - RAVETLLAT
ARQUITECTURA SLP (Sr. Esteve Bonell Costa i Sr. Pere Joan Ravetllat Mira)
Proposta d’UTE HAZARQUITECTURA SLP. I BAYONA VALERO I CANTALLOPS
VICENTE ARQUITECTES SLP (Sr. Manuel Sánchez-Villanueva Beuter, Sra.
Marta Bayona Mas i Sra. Marta Vicente Carrión)
Proposta d’UTE ESTUDI PSP ARQUITECTURA SLP I VARIS ARQUITECTES
SLP (Sr. Daniel Freixes Melero i Sr. Ramon Torrents i Pairó)
Proposta d’UTE MASTER SA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA I EDUARDO
LUIS TALON CORTIÑAS, ESTUDI MASSIP-BOSCH ARQUITECTES SLP I
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22.
23.
24.

25.

26.
27.

RODON ARQUITECTES SLP (Sr. Agustin Piera Prat, Sr. Eduardo Luis Talon
Cortiñas, Sr. Enric Masip Bosch i Sra. Isabel Rodon Bonet)
Proposta d’UTE SANTI VIVES SANFELIU I JOAQUIM MONTERO
BASQUESEAUX (Sr. Santiago Vives Sanfeliu i Joaquín Montero Basqueseaux)
Proposta d’UTE B-CDBARQUITECTURA SLP I RFARQ ARQUITECTOS SLP (Sr.
Humbert Costas Tordera i Sra. Eliana Crubellati Benedetti)
Proposta d’UTE VAILLO & IRIGARAY, VICENÇ BENEITEZ, JOAQUIM LOPEZ
BALDAN, ARQUITECTES (Sr. Antoni Vaillo i Daniel, Vicenç Benítez Rodríguez i
Joaquín López Baldán)
Proposta d’UTE DILME FABRE TORRAS I ASSOCIATS SLP, RPQ
ARQUITECTURA SLP, Q30 ARQUITECTURA PME SLP (Sr. Lluis Dilme
Romagos, Xavier Fabré Carreras, Josep Beneito i Rovira i Gaspar Costa
Gonzalez)
Proposta d’UTE BAAS ARQUITECTURA & ESPINET UBACH ARQUITECTES
(Sr. Antoni Ubach Nuet i Jordi Badia Rodríguez)
Proposta d’UTE INTEGRAL ARCHICONSULT SL I RAFAEL VILA RODRIGUEZ
(Sr. Rafael Vila Rodríguez i Jordi Seguró i Capa)

D’acord amb la clàusula 2.3 del Plec de bases i de clàusules administratives
particulars que regeixen aquest concurs de projectes, els criteris de selecció dels
participants són els que es transcriuen a continuació, fins a un màxim de 120 punts:
1. Capacitat de disseny i qualitat arquitectònica de l’autor del Projecte: Fins a 40
punts
4 obres projectades o finalitzades en els darrers 10 anys  Annex II.
Es valorarà en conjunt, la qualitat arquitectònica de les obres presentades: qualitat
dels espais, disseny formal i estratègia del projecte.
2. Experiència de l’autor del Projecte en redacció de projectes executius amb ús
similar als de l’objecte del concurs. Fins a 40 punts
Es valoraran les 4 obres presentades per a valorar el criteri de selecció 1, d’acord amb
la següent puntuació:
 Equipaments destinats a centres de recerca i laboratoris, amb PEM superior a
2.000.000 €:
Fins a 10 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat.
 Equipaments destinats a clíniques, hospitals, facultats i escoles universitàries, amb
PEM superior a 2.000.000 €:
Fins a 8 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat.
 Equipaments destinats a usos docents no universitaris, edificis administratius,
centres mèdics, amb PEM superior a 2.000.000 €:
Fins a 4 punts per obra projectada/finalitzada.

Àrea de Presidència
Secretaria General

3. Experiència de l’autor del Projecte en rehabilitació d’edificis. Fins a 10 punts
Es valoraran un màxim de 2 obres, sempre que s’acrediti que la intervenció s’hagi
realitzat en edificis catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) o local
(BCIL) o que disposin d’alguna altra catalogació equivalent en el cas d’edificis situats
fora de Catalunya.
Les obres a valorar poden coincidir o no amb les presentades per a tenir en compte en
altres criteris de selecció.
Fins a 5 punts per obra finalitzada i/o projectada
4. Experiència de l’autor del Projecte en elaboració de projectes energèticament
eficients. Fins a 10 punts
Es puntuarà la identificació i proposició dels criteris de gestió ambiental i sostenibilitat
basats en la reducció del consum d’energia, autosuficiència hídrica, estalvi lumínic,
materials utilitzats en la reforma de l’edifici, criteris de regulació de l’edifici.
Es valoraran un màxim de 2 obres. Les obres a valorar poden coincidir o no amb les
presentades per a tenir en compte en altres criteris de selecció.
Fins a 5 punts per obra finalitzada i/o projectada
5. Idoneïtat dels professionals proposats per integrar la resta de l’equip
multidisciplinar. Fins a 20 punts
La idoneïtat de l’equip tècnic proposat es valorarà tenint en compte el grau
d’intervenció que pugui acreditar cada tècnic (projectes, direccions d’obra, o
col·laboracions) en els darrers 10 anys, en edificis destinats als usos objecte de
valoració del punt 2, en obres de rehabilitació d’edificis catalogats com a BCIN, BCIL o
equivalent grau de catalogació (segons punt 3), o en obres i/o projectes d’edificis
energèticament eficients, segons la descripció del punt 4.
Descripció

Fins a
punts
6
4
4

....

Enginyer o arquitecte expert en instal·lacions
Arquitecte o enginyer expert en estructures
Arquitecte expert en rehabilitació i/o restauració
Enginyer, arquitecte, etc., expert en estudis de sostenibilitat,
4
eficiència energètica i energies renovables
Arquitecte tècnic expert en costos i pressupostos
2

S’expressa tot seguit la motivació de la puntuació obtinguda per cadascun dels
participants:
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E1. UTE HARQUITECTES ÀREA PRODUCTIVA SLP I TALLER 9S
ARQUITECTES SCP ( Sr David Lorente Ibáñez i Sr Oriol Gari)

E2. UTE GARCÉS - DE SETA - BONET ARQUITECTES SLP I
ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES SLP I PUIGDEMASA
ARQUITECTES SLP. ( Jordi Garcés, Jose m Puigdemasa Hospital i
Joan Carles Navarro)

E3. UTE AYESA. ENGINYERIA i SERVEIS SAU i NEARQ SLP i
NOGÉ ONZAIN LOPEZ ARQUITECTES SLP. (Sr Xavier Minguillon
Cebrián, Sr. Albert Pineda Álvarez,· Sr. Joan Nogué i Arbusa)

Parc científic i tecnològic agroalimentari de Lleida ( Pich- Aguilera i jm
Puigdemasa)
Centre sanitari de control i seguiment mèdic i laboratori de toxicòmans
CAS. ( activitats arquitectòniques SLP)
La farinera de Vic, ( Garcés - de Seta - Bonet)

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona ( A Pineda)

obra 3

Centre de recerca, desenvolupament i innovació en Química
sostenible. Taller 9S arq.
Institut Flumen de dinàmica fluvial i espais per investigadors del
CIMNE, Taller 9S arq
Centre d’investigació ICTA - ICP de la UB, H arquitectes i DATAAE

obra 4

Centre cívic Cristalleries Planell, HArquitectes.

Palau de justícia d’Estrasburg ( Garcés - de Seta - Bonet)

Arquitectura molt correcte a les 4 obres presentades, es valora
especialment l'organització i nivell d'innovació de l'ICTA, que proposa
un edifici experimental i de recerca que a partir d'unes necessitats
molt ajustades de projecte i programa pot evolucionar i incorporar
nous criteris a futur.

Es valora la qualitat arquitectònica i de restauració de les obres
presentades 3 i 4. Les dues primeres obres presentades tenen una
bona relació entre funcionalitat i disseny però amb una qualitat
arquitectònica menor. La transformació, de l'obra 1, d'uns quarters en
parc científic demostra la capacitat de projectació dels arquitectes.
També l'equip demostra una gran sensibilitat d'actuar sobre un edifici
patrimonial com és el cas de l'obra 4.

1. Capacitat de Disseny i qualitat arquitectònica de l'autor del Projecte ( fins a 40 punts).
Es valorarà en conjunt, la qualitat arquitectònica de les obres presentades: qualitat dels
espais, disseny formal i estratègia del projecte.
obra 1
obra 2

30
2. Experiència de l'autor del projecte en redacció de projectes executius amb ús
similar als de l'objecte del concurs (fins a 40 punts). Es valoraran les 4 obres al criteri 1
Equipaments destinats a centres de recerca i laboratoris, amb PEM superior a 2.000.000€:
Fins a 10 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat
Equipaments destinats a clíniques, hospitals, facultats i escoles universitàries, amb PEM
superior a 2.000.000€. Fins a 8 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat.
Equipaments destinats a usos docents no universitaris, edificis administratius, centres
mèdics, amb PEM superior a 2.000.000€. Fins a 4 punts per obra projectada/finalitzada

Es valoren les obres 1,2,3 = 30 punts

Es valora la obra 1= 10 Punts

5. Idoneïtat dels professionals proposats per integrar
multidisciplinar. (Fins a 20 punts)
1. Enginyer o arquitecte expert en instal·lacions: 6
2. Arquitecte o enginyer expert en estructures: 4
3. Arquitecte expert en rehabilitació i/o restauració: 4
4. Enginyer, arquitecte, etc, expert en de sostenibilitat....: 4
5. Arquitecte tècnic expert en costos i pressupostos: 2

Total

la

resta

de l’equip

25

Es valora les obres 1,2,3,4= 40 punts

Es valora la obra 2= 8 punts
Es valora la obra 4= 4 punts

Es valoren les obres 3 i 4= 8 punts
26

40

Es valoren els dos projectes presentats

Es valoren els dos projectes presentats

Es valoren els dos projectes presentats

Centre cívic Lleialtat Santsenca 1214= 5 punts

9 Loft al poble nou = 5 punts

Rehabilitació antigues escoles Modernistes com a biblioteca i arxiu
municipals a Sant Sadurní = 5 punts

Es valora la obra 4 = 5 punts

Projecte d’execució i de Rehabilitació del pavelló administració del
Recinte històric de l’Hospital de Sant Pau = 5 punts
Rehabilitació i refiem de l’edifici per a la Sindicatura de comptes= 5
punts

10
4. Experiència de l’autor del Projecte en elaboració de projectes energèticament
eficients entre les obres declarades en el criteri 1. (Fins a 10 punts)
Es puntuarà la identificació i proposició dels criteris de gestió ambiental i sostenibilitat basats
en la reducció del consum d’energia, autosuficiència hídrica, estalvi lumínic,
materials utilitzats en la reforma de l’edifici, criteris de regulació de l'edifici. Es valoraran un
màxim de 2 obres d’entre les 4 presentades. Fins a 5 punts per obra finalitzada i/o projectada

Ampliació del centre Nacional de Microbiologia de l'Institut Carlos III
de Madrid (A Pineda)
Projecte d’execució d'Instituts de Ciències fotòniques, Nou edició Mir Puig ( D He
Les referencies presentades tenen una correcte qualitat
arquitectònica. La obra 1 es un projecte de gran qualitat, en les obres
3 i 4 aquesta es redueix i finalment es fa difícil valorar l'ultima obra
presentada al tractar-se d'un avantprojecte. L'equip demostra ofici en
la resolució de programes funcionals sense perdre de vista la voluntat
formal dels diversos projectes.

36

34
3. Experiència de l’autor del Projecte en rehabilitació d’edificis entre les obres
declarades. (Fins a 10 punts)
Es valoraran un màxim de 2 obres, sempre que s’acrediti que la intervenció s’hagi realitzat en
edificis catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) o local (BCIL) o que disposin
d’alguna altra catalogació equivalent en el cas d’edificis situats fora de Catalunya. Fins a 5
punts per obra finalitzada i/o projectada

Laboratoris Bioritme SA Werfen Group ( A Pineda)

Es valora les obres 3 i 4

Es valoren les dues obres presentades obtenint la màxima puntuació.
= 10 punts
10
L'equip compleix amb tots els criteris establerts.
1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

10

Poliesportiu a la zona esportiva del camp clar de Tarragona (AIA
Activitats arquitectòniques) = 4 Punts
Equipament esportiu camp del ferro, Barcelona (AIA activitats
arquitectòniques) = 4 punts
Disposem de molt bones qualificacions, però es troba a faltar un major
compromís en la demostració dels objectius assolits

10

L'equip compleix amb tots els criteris establerts.

Edifici AE4-2 Oficina de harmonitzacions mercat interior, en Alicante =
4 punts
Centro de servicios Terciarios en la zona dur de la Isla de la Cartuja
en Sevilla = 3 punts
Propostes amb bons requisits, però es troba a faltar una major
projectació i demostració de les propostes cap els usuaris.
7
L'equip compleix amb tots els criteris establerts.

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

8

20

20

20

104

100

102
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1. Capacitat de Disseny i qualitat arquitectònica de l'autor del Projecte ( fins a 40
punts). Es valorarà en conjunt, la qualitat arquitectònica de les obres presentades:
qualitat dels espais, disseny formal i estratègia del projecte.
obra 1
obra 2
obra 3
obra 4

E4. UTE Sr. ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA, ROBERT
TERRADAS MUNTAÑOLA, JOSEP FERRANDO BRAMONA &
PEDRO GARCIA HERNÁNDEZ

E5. UTE MARTINEZ LAPEÑA-TORRES ARQUITECTES SLP i
TÈCNIC~ Y PROJECTES. SA (Sr. Oscar Bravo Marquina Sr. Jose
Antonio Martínez Lapeña Alejandro Masip Bodí)

E6. UTE PICH-AGUILERA ARQUITECTES SLP, 2BMFG
ARQUITECTES SLP PIBARQUITECTURASIX SLP . (Sr. Felip PichAguilera Baurier, Sra. Àgata Buxadé i Fortuny i Teresa Batlle Pagès)

Campus universitari a Tortosa ( Fernando + Ravetllat Rivas)

Escola d’Enginyeria Barcelona Est Campus Besòs ( JA Martínez
Lapeña)
Renovació Teatre del CCCB ( Ja Martínez Lapeña)
Rehabilitació Casa Vicens (JA Martínez Lapeña)

Nou edifici de l'Institut d’investigació de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. Pich Aguilera arq + 2BMFG arq
Parc Científic de Barcelona. BMFG
Centre de Recerca de Leitat a Barcelona. Pich arquitectes

Hospital Universitari d’Araba (P Basc) Pablo Jiménez Garcia
Excel·lent qualitat arquitectònica del conjunt de les obres
presentades.. Cal destacar la intervenció a la Casa Vicens, d'un elevat
valor patrimonial, que incorpora una nova escala que s'insereix amb
una gran elegància dins l’arquitectura de Gaudi. També cal destacar
l'esforç d'austeritat en l'obra 1, per a controlar els costos de
construcció en un edifici universitari d'aquesta envergadura i
representativitat.
40

Centre de recerca PCI tal al Gardena, Lleida. Pich arquitectes
Les obres tenen una bona relació entre funcionalitat i disseny, amb
una qualitat arquitectònica que no aporta cap obra especialment
remarcable en el context de les obres presentades en el global del
Concurs. Però cal senyalar l'esforç de transformació, de l'obra 3, de
quarters en parc científic que demostra la capacitat de projectació ,
transformació i treball dels arquitectes.

Es valora la obra 1= 10 punts

Es valora obra 1, 2 , 3 ,4= 40 punts

Museo Do trem Rio de Janeiro ( Fernando + Oficina Arquitectos)
Edifici central de la Salle (Centre d’empreses i aulari) (Robert i Esteve
Terrades)
Edifici Doctoral ETSAB Barcelona (Fernando + Pedro Garcia)
En general les obres presentades disposen d'una correcte qualitat
arquitectònica. No aporta cap obra especialment remarcable en el
context de les obres presentades en el global del Concurs. En els
edificis universitaris han sabut resoldre amb una bona expertesa els
diversos programes establerts.

20
2. Experiència de l'autor del projecte en redacció de projectes executius amb ús
similar als de l'objecte del concurs (fins a 40 punts). Es valoraran les 4 obres al
criteri 1
Equipaments destinats a centres de recerca i laboratoris, amb PEM superior a
2.000.000€: Fins a 10 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat
Equipaments destinats a clíniques, hospitals, facultats i escoles universitàries, amb
PEM superior a 2.000.000€. Fins a 8 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat.
Equipaments destinats a usos docents no universitaris, edificis administratius, centres
mèdics, amb PEM superior a 2.000.000€. Fins a 4 punts per obra
projectada/finalitzada

Es valoren les obres 1,3 i 4. La obra 2 no s'inclou en cap de les
categories establertes= 24 punts

Es valora la obra 4= 8 punts
Les obres 2 i 3 no coincideixen amb cap categoria de les establertes
en la valoració.
24

3. Experiència de l’autor del Projecte en rehabilitació d’edificis entre les obres
declarades. (Fins a 10 punts)
Es valoraran un màxim de 2 obres, sempre que s’acrediti que la intervenció s’hagi
realitzat en edificis catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) o local
(BCIL) o que disposin d’alguna altra catalogació equivalent en el cas d’edificis situats
fora de Catalunya. Fins a 5 punts per obra finalitzada i/o projectada

5. Idoneïtat dels professionals proposats per integrar la resta de l’equip
multidisciplinar. (Fins a 20 punts)
1. Enginyer o arquitecte expert en instal·lacions: 6
2. Arquitecte o enginyer expert en estructures: 4
3. Arquitecte expert en rehabilitació i/o restauració: 4
4. Enginyer, arquitecte, etc, expert en de sostenibilitat....: 4
5. Arquitecte tècnic expert en costos i pressupostos: 2

Total

18

40

Es valoren els dos projectes presentats

Es valoren els dos projectes presentats

Es valoren els dos projectes presentats

Les reial Drassanes, Museu Marítim (R- E Terrades)= 5 Punts
IES Fabra i Coast (R - E Terrades)= 5 punts

Es valora obra 1= 5 punts
Rehabilitació Torres del temple, Almudaina de Gumara ( JA Martínez
Lapeña)= 5 punts
10

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 2BMFG arq= 5 punts
Rehabilitació Integral de la Delegació del Govern a Catalunya, “BMFG
arq= 5 punts
10

Pavelló Poliesportiu a Tarragona ( J Ferrando)= 5 Punts

Centre Comercial i Recreatiu a Benidorm ( Pablo Jiménez)= 4 punts

Obra 1= 5 punts

Edifici Universitari a Buenos aires ( J Ferrando)= 4 punts

Oficina de la propiedad Intelectual de UE ( Pablo Jiménez)= 3 punts

Obra 4= 5 punts

El projecte de l'edifici Universitari de Buenos Aires, encara que te una
bona valoració, trobem a faltar una major implicació al ser un edifici
educatiu.
9
L'equip compleix amb tots els criteris establerts.

Projectes amb una bona qualificació, encara que es troba a faltar un
major treball d'integració dels diverses propostes energètiques al
projecte.

Es valoren les dues obres presentades.

L'equip compleix amb tots els criteris establerts.

L'equip compleix amb tots els criteris establerts.

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

10
4. Experiència de l’autor del Projecte en elaboració de projectes energèticament
eficients entre les obres declarades en el criteri 1. (Fins a 10 punts)
Es puntuarà la identificació i proposició dels criteris de gestió ambiental i sostenibilitat
basats en la reducció del consum d’energia, autosuficiència hídrica, estalvi lumínic,
materials utilitzats en la reforma de l’edifici, criteris de regulació de l'edifici. Es
valoraran un màxim de 2 obres d’entre les 4 presentades. Fins a 5 punts per obra
finalitzada i/o projectada

24

7

10

20

20

20

83

95

104
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1. Capacitat de Disseny i qualitat arquitectònica de l'autor del Projecte ( fins a 40
punts). Es valorarà en conjunt, la qualitat arquitectònica de les obres presentades:
qualitat dels espais, disseny formal i estratègia del projecte.
obra 1
obra 2
obra 3
obra 4

E.7 BURGOS & GARRIDO ARQUITECTOS. SL, PESQUERA
ULARGUI ARQUITECTOS SLP i FLEXO ARQUITECTURA SLP. (Sr.
Eduardo Pesquera González, Sr. Ginés Garrido Colmenero i Sr.
Bartolomé Ramis Frontera)

E8. BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS SLP i FORGAS
ARQUITECTES SLP (Sr. Alfonso de Luna Colldefors i Joan Forgas
Coll)

E9. UTE VICTOR RAHOLA AGUADE i ALBERT GONZALEZ
AREGALL (Sr. Victor Rahola Aguade i Albert Gonzalez Aregall)

Rehabilitació del seminaris Mayor de Comillas (Cantàbria) Sede de la
Fundación Comillas . Pesquera Ulargui arq
Instituto de Ciencias del Patrimonio CSIC en Santiago de Compostela.
Pesquera Ulargui arq
Palacio de la Justícia de la Rioja: rehabilitació de edifici protegido y
nueva Planta. Pesquera Ulargui arq
Oficines Inmobiliaria Chamartín, Burgos&Garrido, arq

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, Brullet - Luna arq, Pinè arq

Edifici Collage, Barcelona, Biblioteca Teresa Pàmies. Victor Rahola

EcoMat Center for Eco Efficient materials and Tecnologies, BremenVerden. (Alemanya) Brullet de Luna
Campus d’Enginyeria Sescelades Tarragona. Brullet - de Luna arq

Bodega Mont-ras. Girona. Victor Rahola

Campus Mar UPF, UAB i de la escola d’Infermeria de L’hospital del
Mar. Facultat de Ciències de la salut i de la Vida Barcelona. Brullet de luna arq- Pineda arq
Elevada valoració de totes les obres presentades al concurs. Cal fer
esment per la seva complexitat la obra 1, ja que uneix en un únic
conjunt arquitectònic varietat d'usos, des de un centre poliesportiu, un
animalari o un centre de recerca. Cal valorar la producció d'espai
públic que desenvolupa l'edifici. La resta de projectes i sobre tot els
universitaris demostren la seva capacitat en generar edificis amb
certes complexitats generant espais de relació i convivència.
34

CEIP Sant Bernat, Olesa de Montserrat

Les obres presentades tenen una correcte qualitat arquitectònica i
podem destacar les obres 1 i 2 per la seva elegància en la
intervenció, en un edifici patrimonial. Els espais generats a l'obra 1
son d'una gran sobrietat i funcionalitat. Transformen un edifici històric
en un d'actual. La resta de propostes generen uns espais de relació i
treball molt correctes.
30
2. Experiència de l'autor del projecte en redacció de projectes executius amb ús
similar als de l'objecte del concurs (fins a 40 punts). Es valoraran les 4 obres al
criteri 1
Equipaments destinats a centres de recerca i laboratoris, amb PEM superior a
2.000.000€: Fins a 10 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat
Equipaments destinats a clíniques, hospitals, facultats i escoles universitàries, amb
PEM superior a 2.000.000€. Fins a 8 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat.
Equipaments destinats a usos docents no universitaris, edificis administratius, centres
mèdics, amb PEM superior a 2.000.000€. Fins a 4 punts per obra
projectada/finalitzada

Es valora obra 2= 10 punts

Biblioteca Facultat de Biologia UB, Barcelona. Victor Rahola

No aporta cap obra especialment remarcable en el context de les
obres presentades en el global del Concurs. Presenten obres molt
correctes, però que s'allunyen de les necessitats globals que el
concurs persegueix.

20

Es valora obres 1 i 2= 20 punts
Es valora obres 3 i 4= 16 punts

Es valora obra1, 3 i 4= 12 punts

Es valoren les obres 3 i 4. Les 1 i 2 no entren en cap de les categories
del concurs.= 8 punts
22

36

8

3. Experiència de l’autor del Projecte en rehabilitació d’edificis entre les obres
declarades. (Fins a 10 punts)
Es valoraran un màxim de 2 obres, sempre que s’acrediti que la intervenció s’hagi
realitzat en edificis catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) o local
(BCIL) o que disposin d’alguna altra catalogació equivalent en el cas d’edificis situats
fora de Catalunya. Fins a 5 punts per obra finalitzada i/o projectada
Obra 1= 5 punts
Rehabilitació i ampliació Museo de Pontevedra, pesquera Ulargui arq=
5 punts
10
4. Experiència de l’autor del Projecte en elaboració de projectes energèticament
eficients entre les obres declarades en el criteri 1. (Fins a 10 punts)
Es puntuarà la identificació i proposició dels criteris de gestió ambiental i sostenibilitat
basats en la reducció del consum d’energia, autosuficiència hídrica, estalvi lumínic,
materials utilitzats en la reforma de l’edifici, criteris de regulació de l'edifici. Es
valoraran un màxim de 2 obres d’entre les 4 presentades. Fins a 5 punts per obra
finalitzada i/o projectada

Rehabilitació antiguo Mercadé de Lagazpi Madrid. Pesquera Ulargui
arq= 4 punts
100 vivien des en aluche Burgos & Garrido, Arq= 3 punts

Rehabilitació de la Nau de Blanqueig de la cooperativa Mataronense a
Mataró. Brullet - de Luna arq= 5 punts
Rehabilitació del Castell de Montjuïc, Joan Forgas arq= 5 punts
10

Complex Esportiu Torre Roja a Viladecans. Brullet - de Luna arq= 5
punts
Rehabilitació i ampliació Teatre l’artesà. El Prat. Joan Forgas arq= 5
punts

Projectes amb una bona qualificació, encara que es troba a faltar un
major treball d'integració dels criteris de sostenibilitat al projecte.

Total

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

0

Hotel OD Talamanca Eivissa= 5 punts
Hotel OD Aragón , Barcelona= 4 punts

Es valoren molt favorablement les propostes presentades.
7

5. Idoneïtat dels professionals proposats per integrar la resta de l’equip
multidisciplinar. (Fins a 20 punts)
1. Enginyer o arquitecte expert en instal·lacions: 6
2. Arquitecte o enginyer expert en estructures: 4
3. Arquitecte expert en rehabilitació i/o restauració: 4
4. Enginyer, arquitecte, etc, expert en de sostenibilitat....: 4
5. Arquitecte tècnic expert en costos i pressupostos: 2

No declaren cap obra

Propostes correcte, cal assenyalar els esforços en estalvis d'energia
que es produeixen en els hotels, el conjunt te una elevada valoració.
10

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

9

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

20

20

20

89

110

57

Àrea de Presidència
Secretaria General

1. Capacitat de Disseny i qualitat arquitectònica de l'autor del Projecte ( fins a
40 punts). Es valorarà en conjunt, la qualitat arquitectònica de les obres
presentades: qualitat dels espais, disseny formal i estratègia del projecte.
obra 1
obra 2
obra 3
obra 4

E10. UTE ALBERT ·VITALLER . ARQUITECTURA SLPU I BATLLE I
ROIG ARQUITECTURA SLP (Sr. Albert Vitaller Santiró i Enric Batlle
Durany )

E.11. UTE MONEO BROCK STUDIO SLP I CASA SOLO
ARQUITECTOS SLP. (Sra. Belen Moneo Feduchi i Sr. Bernat M. Gato
Blanco·)

E12. ESTUDIO CARME PINOS SLP. (Sra. Carme Pinós)

Reforma dels laboratoris IDIBAPS a la facultat de medicina, Albert
Vitaller
Centre de Recerca IDIBGI, Albert Vitaller
Universitat Corporativa al parc Central de Belloch, Enric Batlle Durany
Edifici d’Investigació “i” al Campus Besós de la UPC, Enric Batlle

Columbia University Northwest Corner Building ( Laboratorios de
investigació) Belen Moneo J Brock
Nuevo Hospital Universitario Los arròs del mar menor, Roger Pernas...
Nuevo Hospital General Santa Lucia de Cartagena, Roger Pernas
Reforma i ampliación del centro Hospitalario Universitario A Coruña

Museu i centre cultural Caixaforum, Zaragoza

Presenten propostes força suggerents i funcionals, cal remarcar
espacialment l'obra 4 per el seu treball i integració en un nou barri
universitari. El conjunt d'edificis crea un espai de relació i comunicació
de tota la comunitat universitària. Tots els projectes presentats
demostren un alt grau de professionalitat en el desenvolupament de
laboratoris i centres de recerca.

Els projectes presentats disposen d'un alt nivell, principalment l'obra 1
com a centre de recerca universitari. Aquest s'insereix a la ciutat d'una
manera molt elegant. Els espais interns i la seva relació amb l'exterior
el transformen en una icona per aquest punt de la ciutat. La resta de
propostes presentades son hospitals i denoten un alt grau d'implicació
per part dels arquitectes. En general presenten uns edificis amb unes
volumetries molt netes i racionals.
30

28
2. Experiència de l'autor del projecte en redacció de projectes executius amb
ús similar als de l'objecte del concurs (fins a 40 punts). Es valoraran les 4 obres
al criteri 1
Equipaments destinats a centres de recerca i laboratoris, amb PEM superior a
2.000.000€: Fins a 10 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat
Equipaments destinats a clíniques, hospitals, facultats i escoles universitàries, amb
PEM superior a 2.000.000€. Fins a 8 punts per obra finalitzada i /o projecte
redactat.
Equipaments destinats a usos docents no universitaris, edificis administratius,
centres mèdics, amb PEM superior a 2.000.000€. Fins a 4 punts per obra
projectada/finalitzada

Es valoren les obres 1,2,4= 30 punts

Obra 1= 10 punts

Es valora la obra 3= 8 punts

Es valoren les obres 2,3,4= 24 punts

Escola Massana, centre d’art i disseny, Barcelona
Edifici de departaments de la universitat de Viena WU, Àustria
Seu de les delegacions territorials de les terres del Ebre, Tortosa
(Generalitat de Catalunya)
Valoració global impecable de les obres presentades. Aquestes
mostren una gran sensibilitat amb l'entorn especialment l'obra 2,
aquest nou equipament docent resol el programa i genera una
diversitat de solucions volumètriques cap a la plaça, amb la presencia
del nou edifici l'espai públic canvia i finalment es completa aquest
espai públic.
34

Valoració de les obres 2 i 3= 16 punts

Valoració de les obres 1 i 4= 8 punts

38

34

24

10

Estació Fundación Telefónica, Madrid. Moneo Brock . Edifici protegit=
5 punts
Hotel Mercer, Madrid. Moneo Brock= 5 punts
10

Remodelació del Mercat de la Boqueria, Barcelona (AJ Barcelona).= 5
punts
Ampliació i renovació Hotel Son Brull= 5 punts
10

Nova Seu Central de Massimo Dutti a Tordera, Barcelona. Enric
Batlle= 5 punts

Obra 1= 5 punts

Valoració obra 3= 4 punts

Seu Central Pull & Bear, a Coruña. Enric Batlle= 5 punts

Obra 3= 5 punts

Valoració obra 1= 4 punts

3. Experiència de l’autor del Projecte en rehabilitació d’edificis entre les obres
declarades. (Fins a 10 punts)
Es valoraran un màxim de 2 obres, sempre que s’acrediti que la intervenció s’hagi
realitzat en edificis catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) o local
(BCIL) o que disposin d’alguna altra catalogació equivalent en el cas d’edificis
situats fora de Catalunya. Fins a 5 punts per obra finalitzada i/o projectada
Obra 1= 5 punts
Obra 2= 5 punts
4. Experiència de l’autor del Projecte en elaboració de projectes
energèticament eficients entre les obres declarades en el criteri 1. (Fins a 10
punts)
Es puntuarà la identificació i proposició dels criteris de gestió ambiental i
sostenibilitat basats en la reducció del consum d’energia, autosuficiència hídrica,
estalvi lumínic,
materials utilitzats en la reforma de l’edifici, criteris de regulació de l'edifici. Es
valoraran un màxim de 2 obres d’entre les 4 presentades. Fins a 5 punts per obra
finalitzada i/o projectada

Es valoren favorablement les propostes presentades, son centres
industrials on apliquen al màxim els criteris de sostenibilitat.

Propostes correctes i força favorables.
10

5. Idoneïtat dels professionals proposats per integrar la resta de l’equip
multidisciplinar. (Fins a 20 punts)
1. Enginyer o arquitecte expert en instal·lacions: 6
2. Arquitecte o enginyer expert en estructures: 4
3. Arquitecte expert en rehabilitació i/o restauració: 4
4. Enginyer, arquitecte, etc, expert en de sostenibilitat....: 4
5. Arquitecte tècnic expert en costos i pressupostos: 2

Total

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

Propostes correctes, però cal destacar de manera més favorable els
resultats que s'obtenen.
10

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

8

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

20

20

20

106

104

96

Àrea de Presidència
Secretaria General

1. Capacitat de Disseny i qualitat arquitectònica de l'autor del Projecte ( fins a
40 punts). Es valorarà en conjunt, la qualitat arquitectònica de les obres
presentades: qualitat dels espais, disseny formal i estratègia del projecte.
obra 1
obra 2
obra 3
obra 4

2. Experiència de l'autor del projecte en redacció de projectes executius amb
ús similar als de l'objecte del concurs (fins a 40 punts). Es valoraran les 4 obres
al criteri 1
Equipaments destinats a centres de recerca i laboratoris, amb PEM superior a
2.000.000€: Fins a 10 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat
Equipaments destinats a clíniques, hospitals, facultats i escoles universitàries, amb
PEM superior a 2.000.000€. Fins a 8 punts per obra finalitzada i /o projecte
redactat.
Equipaments destinats a usos docents no universitaris, edificis administratius,
centres mèdics, amb PEM superior a 2.000.000€. Fins a 4 punts per obra
projectada/finalitzada

E13. UTE MAlO ARCHITECS SLP, .FERNANDEZ-ABASCAL Y
MURUZABAL ARQUITECTOS SCP (Sr. Eduardo Fernández-Abascal
Teira i Sr Alfredo Lerida Harta)

E14. UTE · DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP I
CALDERÓN FOLCH STUDIO SLP. (Sr Albert Domingo Ollé i Sr. Marc
Folch i Hernández)

E15. PATRICIO MARTÍNEZ, MAXIMIA TORRUELLA,
ARQUITECTURA SLP. (Sr. Maximia Torruella i Castel)

Rehabilitació del Antiguo Seminario de la Universidad de Comillas
para sede de la Fundación Comillas BIC. Abascal Teira y otros.
Rehabilitación del Palacio de Peredo y Casa en Santillana de mar.
Usos Culturales y institucionales. Lerida i altres
Residencia para discapacitades intelectuales Mas Sauró, Barcelona.
Alfredo Lèrida i otros
Edificio de 22 Viviendas, aparcamiento i local comercial, Barcelona
Obres tècnicament molt correctes que, en general, no aporten
elements especialment remarcable en el context de les obres
presentades en el global del Concurs, però cal destacar la intervenció
de l'obra 1 en l'esforç d'intervenció en un edifici patrimonial. Els espais
generats en aquesta obra son d'una gran sobrietat i funcionalitat.
Transformant un edifici històric en un d'actual i funcional.
20

Centre de Recerca ICTA - ICP. UAB, DATAAE + Harquitectura

Centre d’Investigació quirúrgica transnacional a Barcelona. Hospital
Clínic. Patricio Martínez i Maximiá Torruella
Hospital de Manta Equador projecte executiu i DO. PM & MT

Centre de Recerca, Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge,
Badalona. Calderón-Folch
Rehabilitació Caserna de la Guardia Urbana, nou Barris a Barcelona.
DATAAE
Equipament Universitari al campus de l’ETSAV, Sant Cugat. DATAAE
Arquitectura molt correcte en totes les obres presentades, es valora
especialment l'organització i nivell d'innovació de l'ICTA, que proposa
un edifici experimental i de recerca que a partir d'unes necessitats
molt ajustades de projecte i programa pot evolucionar i incorporar
nous criteris a futur.

Hospital de Machala, equador, projecte executiu i DO. PM & MT
Nova clínica Girona, Projecte executiu, pendent inici obra. PM&MT
Les referencies presentades tenen una alta valoració com
equipaments hospitalaris, per la seva complexitat de programa, però
en general no aporten cap obra especialment remarcable en el
context de les obres presentades en el global del Concurs.

30

20

Valoració obres 1 i 2= 20 punts

Valoració obra 1= 10 punts

Valoració obres 3 i 4= 16 punts

Valoració obres 2,3,4= 24 punts

Valoració de les obres 1, 2, 3= 12 punts

12

36

34

3. Experiència de l’autor del Projecte en rehabilitació d’edificis entre les obres
declarades. (Fins a 10 punts)
Es valoraran un màxim de 2 obres, sempre que s’acrediti que la intervenció s’hagi
realitzat en edificis catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) o local
(BCIL) o que disposin d’alguna altra catalogació equivalent en el cas d’edificis
situats fora de Catalunya. Fins a 5 punts per obra finalitzada i/o projectada
Obra 1= 5 punts

Obra 3= 5 punts

Obra 2= 5 punts

Rehabilitació de l'Església de Sant Rafael, nou Barris a Barcelona.
DATAAE= 5 punts
10

4. Experiència de l’autor del Projecte en elaboració de projectes
energèticament eficients entre les obres declarades en el criteri 1. (Fins a 10
punts)
Es puntuarà la identificació i proposició dels criteris de gestió ambiental i
sostenibilitat basats en la reducció del consum d’energia, autosuficiència hídrica,
estalvi lumínic,
materials utilitzats en la reforma de l’edifici, criteris de regulació de l'edifici. Es
valoraran un màxim de 2 obres d’entre les 4 presentades. Fins a 5 punts per obra
finalitzada i/o projectada

10

Obra 1= 5 punts

Laboratorios BIOKIT y systelab campus Werfen - BIOKIT . Juan
Gallostra JG ingenieros. Projecte d’enginyeria

Obra 4= 3 punts

Obra 4= 5 punts

Museu Del Gas a Sabadell. Juan Gallostra, JG Ingenieros. Projecte
d’enginyeria

Les propostes presentades aposten per la sostenibilitat ambiental
d'una manera rotunda i clara.
6

Total

10

Obra 3= 3 punts

Les obres compleixen els mínims objectius establerts.
5. Idoneïtat dels professionals proposats per integrar la resta de l’equip
multidisciplinar. (Fins a 20 punts)
1. Enginyer o arquitecte expert en instal·lacions: 6
2. Arquitecte o enginyer expert en estructures: 4
3. Arquitecte expert en rehabilitació i/o restauració: 4
4. Enginyer, arquitecte, etc, expert en de sostenibilitat....: 4
5. Arquitecte tècnic expert en costos i pressupostos: 2

Rehabilitación de la Iglesia del Monasterio Cisterciense de San
Bernardo. Alcalá de Henares. BIC. José l Gonzalez= 5 punts
Rehabilitació del Palacio Arzobispal, Alcalá de Henares. BIC. José l
Gonzalez= 5 punts

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

Propostes correctes i força favorables.
10

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

10

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

20

20

20

68

106

94

Àrea de Presidència
Secretaria General

1. Capacitat de Disseny i qualitat arquitectònica de l'autor del Projecte ( fins a 40
punts). Es valorarà en conjunt, la qualitat arquitectònica de les obres presentades:
qualitat dels espais, disseny formal i estratègia del projecte.
obra 1
obra 2
obra 3
obra 4

E16. UTE MANGADO Y ASOCIADOS SL i SANABRIA & PLANASGALLEGO SLP I IGNACIO PARICIO ANSOATEGUI. (Sr. Ramon
Sanabria Boix i Sr. Francisco José Mangado Beloqui

E17. UTE MBM ARQUITECTES SLP i 4RQ T&C ARQUITECTES
ASSOCIATS SLP. ( Sr. Oriol Capdevila i Adust i Sr. Gerard Torrent
Izquierdo )

E18. UTE BONELL i GIL ARQUITECTES SLP-RAVETLLAT
ARQUITECTURA SLP (Sr. Esteve Bonell Costa i Sr. Pere Joan
Ravetllat Mira)

Centre d’Investigació i Nova seu de Norvento. F Mangado

Centre Universitari i de Recerca Tecnocampus Mataró. O. Capdevila
(MBM)
Comissaria dels Mossos d’Esquadra. O. Capdevila (MBM)

Laboratoris BIOKIT - Systelab . Bonell-Gil i Pineda arq

Biblioteca i Arxiu Municipal a Manlleu. G. Torrent i M. Camañes (4RQ)

Edifici Departamental i de Recerca en Nano enginyeria. UPC.
Ravetllat-Ribas
Campus Universitari Terres de l’Ebre. Ravetllat-Ribas

Centre de Formació de Noves Tecnologies. Santiago de Compostela.
F Mangado
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. R. Sanabria
Centre de Salut, urgències, i CMA a Granollers. R. Sanabria, L.
Planes, J. Gallego
Presenten unes propostes arquitectòniques amb una alta qualitat que
s'insereixen a l'entorn on es construeixen d'una manera harmoniosa i
amb una gran sensibilitat, com es pot apreciar el centre d'investigació
i nova seu de Norvento. Les obres hospitalàries, tenen un treball
volumètric molt net i saben, novament, integrar-se a l'entorn. També
demostren una gran professionalitat en tots els projectes presents.

Residencia i Centre Assistencial “La casa dels Xuklis”. O. Capdevila
(MBM)
Les referencies presentades tenen una bona qualitat arquitectònica
encara que no aporten cap obra especialment remarcable en el
context de les obres presentades en el global del Concurs. En el
conjunt presentat cal destacar la obra 1, per la seva dimensió i
complexitat arquitectònica, la ordenació dels edificis genera un gran
pati davant del mar Mediterrani.

36
2. Experiència de l'autor del projecte en redacció de projectes executius amb ús
similar als de l'objecte del concurs (fins a 40 punts). Es valoraran les 4 obres al
criteri 1
Equipaments destinats a centres de recerca i laboratoris, amb PEM superior a
2.000.000€: Fins a 10 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat
Equipaments destinats a clíniques, hospitals, facultats i escoles universitàries, amb
PEM superior a 2.000.000€. Fins a 8 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat.
Equipaments destinats a usos docents no universitaris, edificis administratius, centres
mèdics, amb PEM superior a 2.000.000€. Fins a 4 punts per obra
projectada/finalitzada

Valoració obra 1= 10 punts

Edifici Recerca D1-D2 Campus Diagonal Besòs UPC Bonell-Gil

20

Valoració obra 1= 10 punts

Les obres presentades són d'una gran qualitat arquitectònica,
presenten una arquitectura amable i competent. Els projectes son
d'una gran sobrietat i contundència. L'edifici del campus universitari de
les Terres de l'Ebre genera una volumetria exterior molt suggerents
que es desenvolupa a partir dels espais de distribució i relació
interiors. L'envolvent dona resposta a cada una de les orientacions de
l'edifici, creant - a partir d'una solució constructiva- una diversitat de
respostes.
32

Valoració obres 1,2,3= 30 punts

Valoració obra 2,3,4= 24 punts

Valoració obra 4= 8 punts
Valoració obra 2,3,4= 12 punts

34

22

38

3. Experiència de l’autor del Projecte en rehabilitació d’edificis entre les obres
declarades. (Fins a 10 punts)
Es valoraran un màxim de 2 obres, sempre que s’acrediti que la intervenció s’hagi
realitzat en edificis catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) o local
(BCIL) o que disposin d’alguna altra catalogació equivalent en el cas d’edificis situats
fora de Catalunya. Fins a 5 punts per obra finalitzada i/o projectada
Rehabilitació del Banc d’Espanya a Girona. I Paricio. (Protegit)= 5
punts
Biblioteca Universitària, Dipòsit de les aigües , I Paricio (BCIL)= 5
punts

Estació Central de Parma Oriol Capdevila, (MBM)= 5 punts

Rehabilitació de la Seu del parlament del Cantó de Val-d. Lausanne,
Suïssa. Bonell i Gil + Atelier CUBE, arq= 5 punts
Rehabilitació del Mercat de Sant Antoni. Ravetllat Rivas arq= 5 punts

No aporta segona obra
10

4. Experiència de l’autor del Projecte en elaboració de projectes energèticament
eficients entre les obres declarades en el criteri 1. (Fins a 10 punts)
Es puntuarà la identificació i proposició dels criteris de gestió ambiental i sostenibilitat
basats en la reducció del consum d’energia, autosuficiència hídrica, estalvi lumínic,
materials utilitzats en la reforma de l’edifici, criteris de regulació de l'edifici. Es
valoraran un màxim de 2 obres d’entre les 4 presentades. Fins a 5 punts per obra
finalitzada i/o projectada

5. Idoneïtat dels professionals proposats per integrar la resta de l’equip
multidisciplinar. (Fins a 20 punts)
1. Enginyer o arquitecte expert en instal·lacions: 6
2. Arquitecte o enginyer expert en estructures: 4
3. Arquitecte expert en rehabilitació i/o restauració: 4
4. Enginyer, arquitecte, etc, expert en de sostenibilitat....: 4
5. Arquitecte tècnic expert en costos i pressupostos: 2

Total

5

10

Obra 1= 5 punts

Obra 3= 4 punts

Obra 1= 5 punts

Pavelló d’Espanya per l’Exposició Internacional se Saragossa 2008. F.
Mangado= 5 punts

Ampliació de ZEM Jaume Tubau a Sant Cugat= 5 punts

44 habitatge per a Gent gran a Quatre Camins. Barcelona. Ravetllat
Ribas + Nicolás Markuerkiaga arq = 5 punts

Propostes tècnicament molt valorades, amb un alt grau de compromís
sobre tot en el pavelló d'Espanya.
10

Propostes força correctes, falta una millora en el compromís cap a la
sostenibilitat.

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

Les obres compleixen objectius establerts,
9

10

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

20

20

20

110

76

110

Àrea de Presidència
Secretaria General

1. Capacitat de Disseny i qualitat arquitectònica de l'autor del Projecte ( fins a 40 punts).
Es valorarà en conjunt, la qualitat arquitectònica de les obres presentades: qualitat dels
espais, disseny formal i estratègia del projecte.
obra 1
obra 2

obra 3
obra 4

E19. UTE HAZARQUITEcTURA SLP.... I BAYONA VALERO..I
CANTALLOPS VIGENTE ARQUITECTES SLP. (Sr. Manuel SánchezVillanueva Beuter, Sra. Marta Bayona mas i Sra. Marta Vicente
Carrión)

E20. UTE ESTUDI PSP ARQUITECTURA SLP I VARIS
ARQUITECTES SLP (Sr. Daniel Freixes Melero i Sr. Ramon Torrents i
Pairó)

E21. UTE MÀSTER SA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA I
EDUARDO LUIS TALON CORTIÑAS, ESTUDI MASSIP-BOSCH
ARQUITECTES SLP I RODON ARQUITECTES SLP. (Sr. Agustín
Piera Prat, Sr. Eduardo Luis Talon Cortiñas, Sr. Enric Masip Bosch i
Sra. Isabel Rodon Bonet)

Edifici de Recerca en Biomedicina IRB Lleida - Mòdul I. Lluis
CANTALLOPS i Marta VICENTE. Fase 1
Edifici de Recerca en Biomedicina IRB Lleida - Mòdul II. Lluis
Cantallops i Marta Vicente.

Projectes de reformes dins l’Hospital Clínic de Barcelona. Incloent 4
laboratoris. Estudi PSP arquitectura.
Remodelació i ampliació de l'Hospital de Manresa (fase 1 i 2) Incloent
el laboratori d’anàlisis Clíniques i Microbiologia. Estudi PSP
arquitectura.
Reforma i ampliació de diversos edificis de l’Hospital de Sabadell
POPT-2 Fase A, Estudi PSP arquitectura.
Nou bloc quirúrgic, àrea de crítics i nucli de comunicacions verticals de
l’àrea general de la ciutat sanitària i universitària de la vall d’Hebron.
Estudi PSP arquitectura.
Les obres presentades tenen una bona qualitat arquitectònica encara
que no aporten cap obra especialment remarcable en el context de les
obres presentades en el global del Concurs. Hi ha un bon nivell de
treball en projectes reforma d'espais de laboratori vinculats a
hospitals.

Centre recerca agro genòmic a (CRAG). E Talon cortiñas

Facultat de Medicina i Estabularis SPF i Convencional de la
Universitat de Lleida. Lluis Cantallops i Marta Vicente.
Centre Atenció Primària dins el Conjunt “Illa equipaments del mercat
del Guinardó” a Barcelona. Lluis Cantallops, Marta Vicente, Marta
Bayona, Albert Valero.
Arquitectura correcte en totes les obres presentades, hi ha en comú a
totes elles una bona relació entre funcionalitat i disseny formal. Les
tres primeres obres denoten una elevada experiència en centres de
recerca. Cal destacar que son una sèrie d'edificis d'un únic conjunt
que es van unint formant finalment un únic edifici.
25

2. Experiència de l'autor del projecte en redacció de projectes executius amb ús
similar als de l'objecte del concurs (fins a 40 punts). Es valoraran les 4 obres al criteri 1
Equipaments destinats a centres de recerca i laboratoris, amb PEM superior a 2.000.000€:
Fins a 10 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat
Equipaments destinats a clíniques, hospitals, facultats i escoles universitàries, amb PEM
superior a 2.000.000€. Fins a 8 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat.
Equipaments destinats a usos docents no universitaris, edificis administratius, centres
mèdics, amb PEM superior a 2.000.000€. Fins a 4 punts per obra projectada/finalitzada

20

Valoració obres 1 i 2= 20 punts

Valoració obres 1 i 2= 20 punts

Valoració obres 3= 8 punts

Valoració obres 3 i 4= 16 punts

Institut de recerca per la Lluita contra la leucèmia Josep Carreras. E
Talon Cortiñas
Institut de Medicina predictiva i personalitzada del càncer. Eduardo l
Talon Cortiñas.
Institut de recerca d’energia de Catalunya. Eduardo Talon Cortiñas.

Experiència global molt favorable encara que no aporten cap obra
especialment remarcable en el context de les obres presentades en el
global del Concurs. Cal reconèixer la trajectòria i dedicació de l'equip
en centres de recerca, del que cal destacar l'obra 2 pel gran espai
interior (pati - claustre) generat per la disposició de les diverses parts
del conjunt que formen el centre d'investigació.
24

Obres 1, 2, 3, 4= 40 punts

Valoració obra 4= 4 punts
32

36

40

3. Experiència de l’autor del Projecte en rehabilitació d’edificis entre les obres
declarades. (Fins a 10 punts)
Es valoraran un màxim de 2 obres, sempre que s’acrediti que la intervenció s’hagi realitzat en
edificis catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) o local (BCIL) o que disposin
d’alguna altra catalogació equivalent en el cas d’edificis situats fora de Catalunya. Fins a 5
punts per obra finalitzada i/o projectada

4. Experiència de l’autor del Projecte en elaboració de projectes energèticament
eficients entre les obres declarades en el criteri 1. (Fins a 10 punts)
Es puntuarà la identificació i proposició dels criteris de gestió ambiental i sostenibilitat basats
en la reducció del consum d’energia, autosuficiència hídrica, estalvi lumínic,
materials utilitzats en la reforma de l’edifici, criteris de regulació de l'edifici. Es valoraran un
màxim de 2 obres d’entre les 4 presentades. Fins a 5 punts per obra finalitzada i/o projectada

Rehabilitació Edifici Via Layetana 2. Ple comissionat d’Universitats i
Recerca. BCIL. Manual Sánchez Villanueva, Carol Beuter= 5 punts
Rehabilitació i millora acústica façanes S-t Pere Més alt i Amadeu
Vives i adequació contra incendis Palau de La Música de Barcelona.
Bcin. M. Sánchez- Villanueva, C. Beuter= 5 punts
10

Museu del Gas, Daniel Freixa VARIS ARQUITECTES= 5 punts

Casal de barri de Trinitat Nova, Barcelona. Cantallops, Vicente,
Bayona, Valero.= 5 punts
Nou Casal d’Entitats i centre de Serveis Socials Portà Trinitat a Sant
Andreu. M. Sánchez-Villanueva, C. Beuter% punts
Els projectes presentats demostren una experiència elevada en la
redacció de projectes eficients.

Museu del Gas, Daniel Freixa VARIS ARQUITECTES= 5 punts

Torre Telefónica Diagonal zero zero, Barcelona. E Masip arq= 5 punts

Obra 3= 5 punts

Institut escola Sant Joan de les Abadesses, Girona. E. Massip arq= 5
punts
Els projectes presentats demostren una experiència elevada en la
redacció de projectes eficients.
10

Projecte de reforma dins l’edifici de la maternitat de Barcelona, Edifici
catalogat. ESTUDI PSP ARQUITECTURA= 5 punts
10

Els projectes presentats demostren una experiència elevada en la
redacció de projectes eficients.
10

5. Idoneïtat dels professionals proposats per integrar
multidisciplinar. (Fins a 20 punts)
1. Enginyer o arquitecte expert en instal·lacions: 6
2. Arquitecte o enginyer expert en estructures: 4
3. Arquitecte expert en rehabilitació i/o restauració: 4
4. Enginyer, arquitecte, etc, expert en de sostenibilitat....: 4
5. Arquitecte tècnic expert en costos i pressupostos: 2

Total

la

resta

Pavelló central del recinte històric de Sant paí i de la Santa Creu a
Barcelona. Isabel Rodon= 5 punts
Museu de Lleida Diocesà i comarcal. Isabel Rodon= 5 punts

10

10

de l’equip
1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

20

20

20

97

96

104

Àrea de Presidència
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1. Capacitat de Disseny i qualitat arquitectònica de l'autor del Projecte ( fins a 40
punts). Es valorarà en conjunt, la qualitat arquitectònica de les obres presentades: qualitat
dels espais, disseny formal i estratègia del projecte.
obra 1
obra 2
obra 3
obra 4

E22. UTE SANTI VIVES SANFELIU I JOAQUIM MONTERO
BASQUESEAUX. (Sr. Santiago Vives Sanfeliu i Joaquín Montero
Basqueseaux)

E23. UTE B-CDBARQUITECTURA SLP I RFARQ ARQUITECTES
SLP. (Sr. Humbert Costas Tordera i Sra. Eliana Crubellati Benedetti)

E24. UTE VAILLO & IRIGARAY, VICENÇ BENEITEZ, JOAQUIM
LOPEZ BALDAN, ARQUITECTES (Sr. AntoniVaillo i Daniel, Vicenç
Benítez Rodríguez i Joaquín López Baldán)

TeKniker, centre d’investigació i recerca de materials, Eibar. Joaquin
Montero
INBIOMED, Centre de recerca Biomèdica, SAN Sebastian. Joaquin
Montero
TECNOTUR, Centre d’investigació a Cadiz. Joaquin Montero.

Centro de Biomedicina Experimental de Galícia. H. Costa, C. duran

Centre Investigació Biomèdica, Pamplona. Vaillo Irigaray arq

Rehabilitació de l’edifici EADA BUSINES SCHOLL. Escola d’alta
direcció i administració , Barcelona. H. Costa, C. Duran
Parc Sanitari Pere Virgili: Reforma i ampliació de l'Edifici Xaloc. Sanitari- H. Costas
Nou Accés Ambulatori i Reforma de la planta soterrani 2 per a
consultes externes de l’Àrea de Materno infantil de l'Hospital Vall
d'Hebron de Barcelona. H. Costa C. Duran
Les obres presentades en general son correctes però no ressalten en
el context de les obres presentades en el global del Concurs. La obra
1 presenta una estratègia d'integració en l'entorn amb un edifici
soterrat. El parc Sanitari Pere Virgili, obra 3, reforma i consolida un
espai mèdic i d'investigació existent.

Centre Investigació e innovació Quirúrgica translacional a Barcelona.
V. Benéitez
Laboratori + Producció farmacèutica, Lekaroz. Vaillo irigaray arq

Edifici Universitari, Polivalent al Campus Cappond de la UDL, Santi
Vives.
Els projectes presentats denoten una bona qualitat arquitectònica però
en general no aporten cap obra especialment remarcable en el context
de les obres presentades en el global del Concurs. Les referencies
que presenten denoten ofici, habilitat en la distribució i optimització
dels espais de recerca. Es interesant l'esforç d'integració de l'obra 2
en un context urbà.
20

2. Experiència de l'autor del projecte en redacció de projectes executius amb ús
similar als de l'objecte del concurs (fins a 40 punts). Es valoraran les 4 obres al criteri
1
Equipaments destinats a centres de recerca i laboratoris, amb PEM superior a
2.000.000€: Fins a 10 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat
Equipaments destinats a clíniques, hospitals, facultats i escoles universitàries, amb PEM
superior a 2.000.000€. Fins a 8 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat.
Equipaments destinats a usos docents no universitaris, edificis administratius, centres
mèdics, amb PEM superior a 2.000.000€. Fins a 4 punts per obra projectada/finalitzada

Valoració obres 1,2,3= 30 punts

Valoració obra 4= 4 punts

20

Rehabilitació i ampliació centre Psiquiàtric a Pamplona hospital. Vaillo
Irigaray. BCIL
Els projectes presentats tenen una correcte qualitat arquitectònica i
denoten una bona experiència en centres de recerca. En aquest
context general cal remarcar l'esforç d'integració a l'arquitectura
autòctona de l'obra 4 amb un llenguatge modern i actual. Aquest
projecte s'inspira en l'esperit de les cases de poble de l'entorn,
principalment les cobertes, que juntament amb el programa generen
uns espais d'investigació còmodes i sugerents.
25

Valoració obra 1= 10 punts

Valoració obres 1 i 2= 20 punts

Valoració obres 3 i 4= 16 punts

Valoració obra 4= 8 punts

Valoració obra 2= 4 punts
34

Valoració obra 3= 4 punts
30

32

3. Experiència de l’autor del Projecte en rehabilitació d’edificis entre les obres
declarades. (Fins a 10 punts)
Es valoraran un màxim de 2 obres, sempre que s’acrediti que la intervenció s’hagi realitzat
en edificis catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) o local (BCIL) o que
disposin d’alguna altra catalogació equivalent en el cas d’edificis situats fora de
Catalunya. Fins a 5 punts per obra finalitzada i/o projectada

4. Experiència de l’autor del Projecte en elaboració de projectes energèticament
eficients entre les obres declarades en el criteri 1. (Fins a 10 punts)
Es puntuarà la identificació i proposició dels criteris de gestió ambiental i sostenibilitat
basats en la reducció del consum d’energia, autosuficiència hídrica, estalvi lumínic,
materials utilitzats en la reforma de l’edifici, criteris de regulació de l'edifici. Es valoraran
un màxim de 2 obres d’entre les 4 presentades. Fins a 5 punts per obra finalitzada i/o
projectada

Reforma i ampliació del Museu del vi, Viseum. Santi Vives arq= 5
punts
Reforma i rehabilitació del Museu Frederic Marès. Santi Vives Arq= 5
punts
10

no declaren cap obra

Obra 4= 5punts

Centre Educatiu IES La mitjana. H costà, C. Duran= 4 punts

Bamesa Headquaters. Pamplona. Vaillo Irigaray arquitectes= 5 punts

Reforma i ampliació del Museu del vi, Viseum. Santi Vives arq=4 punts

Obra 2= 5 punts

Obra 1= 4 punts

Propostes força correctes, falta una millora en el compromís cap a la
sostenibilitat.

Propostes força correctes, falta una millora en el compromís cap a la
sostenibilitat.

Rehabilitació Conjunt catedràtic i Pamplona: Museus + arxius BCIN.
Vaillo Irigaray
0

9
5. Idoneïtat dels professionals proposats per integrar la resta de l’equip
multidisciplinar. (Fins a 20 punts)
1. Enginyer o arquitecte expert en instal·lacions: 6
2. Arquitecte o enginyer expert en estructures: 4
3. Arquitecte expert en rehabilitació i/o restauració: 4
4. Enginyer, arquitecte, etc, expert en de sostenibilitat....: 4
5. Arquitecte tècnic expert en costos i pressupostos: 2

Total

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

Obra 4

10

Propostes força correctes, falta una millora en el compromís cap a la
sostenibilitat.
9

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

9

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

20

20

20

93

79

96

Àrea de Presidència
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E25. UTE DILME FABRE TORRAS I ASSOCIATS SLP, RPQ
ARQUITECTURA SLP, Q30 ARQUITECTURA PME SLP (Sr. Lluis
Dilme Romagos, Xavier Fabre Carreras, Josep Beneito i Rovira i
Gaspar Costa Gonzalez)

E26 UTE BAAS ARQUITECTURA & ESPINET UBACH
ARQUITECTES. (Sr. Antoni Ubach Nuet i Jordi Badia Rodríguez)

E27. UTE INTEGRAL ARCHICONSULT SL I RAFAEL VILA
RODRÍGUEZ. (Sf. Rafael Vila Rodríguez i Jordi Seguró i Capa)

1. Capacitat de Disseny i qualitat arquitectònica de l'autor del Projecte ( fins a 40 punts).
Es valorarà en conjunt, la qualitat arquitectònica de les obres presentades: qualitat dels
espais, disseny formal i estratègia del projecte.
obra 1

Institut d’anàlisi econòmica, Jordi Fabrer Mercè Torras

Centre de Recerca Biomèdica Esther Koplowitz - CEK. Espinet Ubach arq

obra 2

Escola TS d’enginyeria, Jordi Fabre, Mercè Torras arq

obra 3

Campus Audiovisual ca l'aranyó, Josep Benedito Ramon Valls, arq

Centre d'Infraestructures científiques per a la recerca i innovació
tecnològica Cicrit. Espinet - Ubach arq
Barcelona Supercomputing center, BAAS Jordi Badia arq

Rehabilitació del Pavelló de Farmàcia del recinte Modernista de
l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Campus UAB sant pau.
Facultat de medicina. Rafael Vila. BCIN
Planta Farmacéutica d’injectables a Garin Buenos Aires. Jordi Seguró.

obra 4

Aulari Central de la universitat autònoma de Barcelona. Jordi Fabre,
Mercè Torras arq
Una arquitectura amable i competent en tots els projectes presentats
que denoten un gran ofici en el seu treball. Les solucions son
correctes i responen a la funcionalitat dels programes proposats.
L'obra 3 denota una gran sensibilitat en la rehabilitació d'edificis i la
seva integració en un conjunt modern i d'avantguarda.

Facultat de ràdio i televisió a Katowice, BASS Jordi Badia arq

25
2. Experiència de l'autor del projecte en redacció de projectes executius amb ús
similar als de l'objecte del concurs (fins a 40 punts). Es valoraran les 4 obres al criteri 1
Equipaments destinats a centres de recerca i laboratoris, amb PEM superior a 2.000.000€:
Fins a 10 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat
Equipaments destinats a clíniques, hospitals, facultats i escoles universitàries, amb PEM
superior a 2.000.000€. Fins a 8 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat.
Equipaments destinats a usos docents no universitaris, edificis administratius, centres
mèdics, amb PEM superior a 2.000.000€. Fins a 4 punts per obra projectada/finalitzada

Presenten centres de recerca amb un concepte de treball i distribució
que faciliten les tasques d'investigació, com en el cas de l'obra 1.
Aquesta obra genera uns espais de relació que afavoreixen la
interrelació entre els investigadors de les diverses àrees. L'obra 4
presenta una facultat de radio i televisió, edifici situat en un conjunt
urbà dens que s'insereix en aquest d'una manera elegant i amable. La
resta de obres tenen una bona qualitat arquitectònica.
32

Centre de recerca i Referència del INCAVI i nova sei BAR a Vilafranca
del Penedès. Jordi Seguró. Arq
Laboratori Agroalimentari del Departament d’agricultura, alimentació i
Acció Rural a Cambrils. Jordi Seguró arq
Les referencies presentades disposen d'una correcte qualitat
arquitectònica encara que no aporten cap obra especialment
remarcable en el context de les obres presentades en el global del
Concurs. Les obres 2 i 3 son edificis correctament resolts amb
volumetries clares, espais interiors racionals i funcionals.

20

Valoració obres 1 i 2= 20 punts

Valoració obra 3 i 4= 20 punts

Valoració obres 2,3 i 4= 24 punts

Valoració obra 4= 8 punts

Valoració obra 1= 8 punts

Valoració obra 1= 4 punts

Valoració obra 3= 4 punts
28

Valoració obra 2= 4 punts
32

32

3. Experiència de l’autor del Projecte en rehabilitació d’edificis entre les obres
declarades. (Fins a 10 punts)
Es valoraran un màxim de 2 obres, sempre que s’acrediti que la intervenció s’hagi realitzat en
edificis catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) o local (BCIL) o que disposin
d’alguna altra catalogació equivalent en el cas d’edificis situats fora de Catalunya. Fins a 5
punts per obra finalitzada i/o projectada
Obra 3= 5 punts

Facultat de medicina de la Universitat de Barcelona. Espinet - Ubach,
arquitectes= 5 punts
Museu de can Framis, BAAS Jordi Badia arq= 5 punts

Pavelló d’Operacions de l’hospital de Sant Pau . Patrimoni mundial.
Lluís dilmé, Xavier Fabre. Arq= 5 punts
10
4. Experiència de l’autor del Projecte en elaboració de projectes energèticament
eficients entre les obres declarades en el criteri 1. (Fins a 10 punts)
Es puntuarà la identificació i proposició dels criteris de gestió ambiental i sostenibilitat basats
en la reducció del consum d’energia, autosuficiència hídrica, estalvi lumínic,
materials utilitzats en la reforma de l’edifici, criteris de regulació de l'edifici. Es valoraran un
màxim de 2 obres d’entre les 4 presentades. Fins a 5 punts per obra finalitzada i/o projectada

10

Total

la

resta

Obras de Restauració del Pavelló de Sant Jordi del Recinte Hospital
de la Santa creu I Sant Pau de Barcelona i la transformació en oficines
y sala d’exposicions= 5 punts
10

Obra 3= 4 punts

Edifici Alta diagonal, BASS Jordi Badia arq= 5 punts

U Centre Guttman Sagrera, Jordi Seguró arq= 4 punts

Pavelló d’Operacions de l’hospital de Sant Pau . Patrimoni mundial.
Lluís dilmé, Xavier Fabre. Arq= 4 punts
Propostes força correctes, falta una millora en el compromís cap a la
sostenibilitat.

Conjunto Residencial al Turo de Can Mates, Espinet - Ubach arq= 4
punts
Propostes força correctes, falta una millora en el compromís cap a la
sostenibilitat.

Obra 2= 3 punts

8
5. Idoneïtat dels professionals proposats per integrar
multidisciplinar. (Fins a 20 punts)
1. Enginyer o arquitecte expert en instal·lacions: 6
2. Arquitecte o enginyer expert en estructures: 4
3. Arquitecte expert en rehabilitació i/o restauració: 4
4. Enginyer, arquitecte, etc, expert en de sostenibilitat....: 4
5. Arquitecte tècnic expert en costos i pressupostos: 2

Obra 1= 5 punts

9

Propostes correctes que s'estableixen d'ins els marges normatius però
es fa necessari una major comunicació i compromís del projecte.
7

de l’equip
1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

1= 6 punts
2= 4 punts
3= 4 punts
4= 4 punts
5= 2 punts

20

20

20

91

103

89
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El resum de puntuació obtinguda pels licitadors és la següent:
Nom equip
E1

E2

E3
E4
E5

E6

E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15

UTE HARQUITECTES ÀREA PRODUCTIVA SLP I TALLER
9S ARQUITECTES SCP ( Sr David Lorente Ibáñez i Sr Oriol
Gari)
UTE GARCES - DE SETA - BONET ARQUITECTES SLP I
ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES SLP I PUIGDEMASA
ARQUITECTES SLP. ( Jordi Garces i Jose M. Puigdemasa
Hospital i Joan Carles Navarro)
UTE AYESA. ENGINYERIA i SERVEIS SAU NEARQ SLP i
NOGÉ ONZAIN LOPEZ ARQUITECTES SLP. (Sr Xavier
Minguillon Cebrian, Sr. Albert Pineda Alvarez,· Sr. Joan
Nogúe i Arbusa)
UTE Sr. ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA, ROBERT
TERRADAS MUNTAÑOLA, JOSEP FERRANDO
BRAMONA & PEDRO GARCIA HERNÁNDEZ
UTE MARTINEZ LAPEÑA-TORRES ARQUITECTOS SLP i
TECNICA Y PROYECTOS. SA (Sr. Oscar Bravo Marquina
Sr. Jose Antonio Martinez Lapeña Alejandro Massip Bodí)
UTE PICH-AGUILERA ARQUITECTES SLP, 2BMFG
ARQUITECTES SLP PIBARQUITECTURASIX SLP o
(Sr. Felip Pich-Aguilera Baurier, Sra Agata Buxadé i
Fortuny i Teresa Batlle Pagés)
BURGOS & GARRIDO ARQUITECTOS. SL, PESQUERA
ULARGUI ARQUITECTOS SLP i FLEXO ARQUITECTURA
SLP
(Sr. Eduardo Pesquera González, Sr. Ginés Garrido
Colmenero i Sr. Bartolomé Ramis Frontera)
BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS SLP i FORGAS
ARQUITECTES SLP (Sr.Alfonso de Luna Colldefors i Joan
Forgas Coll)
UTE VICTOR RAHOLA AGUADE i ALBERT GONZALEZ
AREGALL
(Sr. Victor Rahola Aguade i Albert Gonzalez Aregall)
UTE ALBER VITALLER. ARQUITECTURA SLPU I BATLLE
I ROIG ARQUITECTURA SLP (Sr. Albert Vitaller Santiró i
Enric Batlle Durany )
UTE MONEO BROCK STUDIO SLP I CASA SOLO
ARQUITECTOS SLP
(Sra. Belen Moneo Feduchi i Sr. Bernat M. Gato Blanco·)
ESTUDIO CARME PINOS SLP
(Sra. Carme Pinos)
UTE MAlO ARCHITECS SLP, .FERNANDEZ-ABASCAL Y
MURUZABAL ARQUITECTOS SCP (Sr. Eduardo
Fernández-Abascal Teira i Sr Alfredo Lerida Horta)
UTE DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP I
CALDERON FOLCH STUDIO SLP
(Sr Albert Domingo Ollé i Sr. Marc Folch i Hernández)
PATRICIO MARTÍNEZ, MAXIMIA TORRUELLA,
ARQUITECTURA SLP. (Sr. Maximia Torruella i Castel)

1

2

3

4

5

Total

30

34

10

10

20

104

36

26

10

8

20

100

25

40

10

7

20

102

20

24

10

9

20

83

40

18

10

7

20

95

24

40

10

10

20

104

30

22

10

7

20

89

34

36

10

10

20

110

20

8

0

9

20

57

28

38

10

10

20

106

30

34

10

10

20

104

34

24

10

8

20

96

20

12

10

6

20

68

30

36

10

10

20

106

20

34

10

10

20

94
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Nom equip

E16
E17
E18

E19
E20

E21

E22

E23

E24

E25
E26
E27

UTE MANGADO Y ASOCIADOS SL i SANABRIA &
PLANAS-GALLEGO SLP I IGNACIO PARICIO
ANSOATEGUI
(Sr. Ramon Sanabria Boix i Sr. Francisco Jose Mangada
Beloqui)
UTE MBM ARQUITECTES SLP i 4RQ T&C ARQUITECTES
ASSOCIATS SLP.
( Sr. Oriol Capdevila i Adust i Sr. Gerard Torrent Izquierdo )
UTE BONELL i GIL ARQUITECTES SLP-RAVETLLAT
ARQUITECTURA SLP (Sr. Esteve Bonell Costa i Sr. Pere
Joan Ravetllat Mira)
UTE HAZARQUITECTURA SLP.. I BAYONA VALERO..I
CANTALLOPS VICENTE ARQUITECTES SLP
(Sr. Manuel Sánchez-Villanueva Beuter, Sra. Marta Bayona
Mas i Sra. Marta Vicente Carrión)
UTE ESTUDI PSP ARQUITECTURA SLP I VARIS
ARQUITECTES SLP (Sr. Daniel Freixes Melero i Sr. Ramon
Torrents i Pairó)
UTE MASTER SA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA I
EDUARDO LUIS TALON CORTIÑAS, ESTUDI MASSIPBOSCH ARQUITECTES SLP I RODON ARQUITECTES
SLP
(Sr. Agustin Piera Prat, Sr. Eduardo Luis Talon Cortiñas, Sr.
Enric Masip Bosch i Sra. Isabel Rodon Bonet)
UTE SANTI VIVES SANFELIU I JOAQUIM MONTERO
BASQUESEAUX
(Sr. Santiago Vives Sanfeliu i Joaquín Montero
Basqueseaux)
UTE B-CDBARQUITECTURA SLP I RFARQ
ARQUITECTOS SLP
(Sr. Humbert Costas Tordera i Sra. Eliana Crubellati
Benedetti)
UTE VAILLO & IRIGARAY, VICENÇ BENEITEZ, JOAQUIM
LOPEZ BALDAN, ARQUITECTES
(Sr. Antoni Vaillo i Daniel, Vicenç Benítez Rodríguez i
Joaquín López Baldán)
UTE DILME FABRE TORRAS I ASSOCIATS SLP, RPQ
ARQUITECTURA SLP, Q30 ARQUITECTURA PME SLP
(Sr. Lluis Dilme Romagos, Xavier Fabré Carreras, Josep
Beneito i Rovira i Gaspar Costa Gonzalez)
UTE BAAS ARQUITECTURA & ESPINET UBACH
ARQUITECTES
(Sr. Antoni Ubach Nuet i Jordi Badia Rodríguez)
UTE INTEGRAL ARCHICONSULT SL I RAFAEL VILA
RODRIGUEZ
(Sr. Rafael Vila Rodríguez i Jordi Seguró i Capa)

1

2

3

4

5

Total

36

34

10

10

20

110

20

22

5

9

20

76

32

38

10

10

20

110

25

32

10

10

20

97

20

36

10

10

20

96

24

40

10

10

20

104

20

34

10

9

20

93

20

30

0

9

20

79

25

32

10

9

20

96

25

28

10

8

20

91

32

32

10

9

20

103

20

32

10

7

20

89
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L’ordre de classificació dels licitadors segons la valoració obtinguda es la següent:
Nom equip
1
E16
E8
E18
2

E14
E10

3

E1
E11

E6

E21
4

E26

5
E3
6
E2
7
E19
8

E12

UTE MANGADO Y ASOCIADOS SL i SANABRIA &
PLANAS-GALLEGO SLP I IGNACIO PARICIO
ANSOATEGUI
(Sr. Ramon Sanabria Boix i Sr. Francisco Jose Mangada
Beloqui)
BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS SLP i FORGAS
ARQUITECTES SLP (Sr.Alfonso de Luna Colldefors i Joan
Forgas Coll)
UTE BONELL i GIL ARQUITECTES SLP-RAVETLLAT
ARQUITECTURA SLP (Sr. Esteve Bonell Costa i Sr. Pere
Joan Ravetllat Mira)
UTE DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP I
CALDERON FOLCH STUDIO SLP
(Sr Albert Domingo Ollé i Sr. Marc Folch i Hernández)
UTE ALBER VITALLER. ARQUITECTURA SLPU I BATLLE
I ROIG ARQUITECTURA SLP (Sr. Albert Vitaller Santiró i
Enric Batlle Durany )
UTE HARQUITECTES ÀREA PRODUCTIVA SLP I TALLER
9S ARQUITECTES SCP (Sr David Lorente Ibáñez i Sr Oriol
Gari)
UTE MONEO BROCK STUDIO SLP I CASA SOLO
ARQUITECTOS SLP
(Sra. Belen Moneo Feduchi i Sr. Bernat M. Gato Blanco·)
UTE PICH-AGUILERA ARQUITECTES SLP, 2BMFG
ARQUITECTES SLP PIBARQUITECTURASIX SLP o
(Sr. Felip Pich-Aguilera Baurier, Sra. Agata Buxadé i
Fortuny i Teresa Batlle Pagés)
UTE MASTER SA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA I
EDUARDO LUIS TALON CORTIÑAS, ESTUDI MASSIPBOSCH ARQUITECTES SLP I RODON ARQUITECTES
SLP
(Sr. Agustin Piera Prat, Sr. Eduardo Luis Talon Cortiñas, Sr.
Enric Masip Bosch i Sra. Isabel Rodon Bonet)
UTE BAAS ARQUITECTURA & ESPINET UBACH
ARQUITECTES
(Sr. Antoni Ubach Nuet i Jordi Badia Rodríguez)
UTE AYESA. ENGINYERIA i SERVEIS SAU NEARQ SLP i
NOGÉ ONZAIN LOPEZ ARQUITECTES SLP. (Sr Xavier
Minguillon Cebrian, Sr. Albert Pineda Alvarez,·Sr. Joan
Nogúe i Arbusa)
UTE GARCES - DE SETA - BONET ARQUITECTES SLP I
ACTIVITATS ARQUITECTÓNIQUES SLP I PUIGDEMASA
ARQUITECTES SLP. ( Jordi Garces i Jose M. Puigdemasa
Hospital i Joan Carles Navarro)
UTE HAZARQUITECTURA SLP. I BAYONA VALERO.I
CANTALLOPS VICENTE ARQUITECTES SLP
(Sr. Manuel Sánchez-Villanueva Beuter, Sra. Marta Bayona
mas i Sra. Marta Vicente Carrión)
ESTUDIO CARME PINOS SLP
(Sra. Carme Pinos)

1

2

3

4

5

Total

36

34

10

10

20

110

34

36

10

10

20

110

32

38

10

10

20

110

30

36

10

10

20

106

28

38

10

10

20

106

30

34

10

10

20

104

30

34

10

10

20

104

24

40

10

10

20

104

24

40

10

10

20

104

32

32

10

9

20

103

25

40

10

7

20

102

36

26

10

8

20

100

25

32

10

10

20

97

34

24

10

8

20

96
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Nom equip

E24
E20
9
10

E5
E15

11
E22
12
E25
13
E7
E27
14

E4

15
E23
16
17
18

E17
E13
E9

UTE VAILLO & IRIGARAY, VICENÇ BENEITEZ, JOAQUIM
LOPEZ BALDAN, ARQUITECTES
(Sr. Antoni Vaillo i Daniel, Vicenç Benítez Rodríguez i
Joaquín López Baldán)
UTE ESTUDI PSP ARQUITECTURA SLP I VARIS
ARQUITECTES SLP (Sr. Daniel Freixes Melero i Sr. Ramon
Torrents i Pairó)
UTE MARTINEZ LAPEÑA-TORRES ARQUITECTOS SLP i
TECNICA Y PROYECTOS. SA (Sr. Oscar Bravo Marquina
Sr. Jose Antonio Martinez Lapeña Alejandro Massip Bodí)
PATRICIO MARTÍNEZ, MAXIMIA TORRUELLA,
ARQUITECTURA SLP. (Sr. Maximia Torruella i Castel)
UTE SANTI VIVES SANFELIU I JOAQUIM MONTERO
BASQUESEAUX
(Sr. Santiago Vives Sanfeliu i Joaquín Montero
Basqueseaux)
UTE DILME FABRE TORRAS I ASSOCIATS SLP, RPQ
ARQUITECTURA SLP, Q30 ARQUITECTURA PME SLP
(Sr. Lluis Dilme Romagos, Xavier Fabré Carreras, Josep
Beneito i Rovira i Gaspar Costa Gonzalez)
BURGOS & GARRIDO ARQUITECTOS. SL, PESQUERA
ULARGUI ARQUITECTOS SLP i FLEXO ARQUITECTURA
SLP
(Sr. Eduardo Pesquera González, Sr. Ginés Garrido
Colmenero i Sr. Bartolomé Ramis Frontera)
UTE INTEGRAL ARCHICONSULT SL I RAFAEL VILA
RODRIGUEZ
(Sr. Rafael Vila Rodríguez i Jordi Seguró i Capa)
UTE Sr. ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA, ROBERT
TERRADAS MUNTAÑOLA, JOSEP FERRANDO
BRAMONA & PEDRO GARCIA HERNÁNDEZ
UTE B-CDBARQUITECTURA SLP I RFARQ
ARQUITECTOS SLP
(Sr. Humbert Costas Tordera i Sra. Eliana Crubellati
Benedetti)
UTE MBM ARQUITECTES SLP i 4RQ T&C ARQUITECTES
ASSOCIATS SLP.
( Sr. Oriol Capdevila i Adust i Sr. Gerard Torrent Izquierdo )
UTE MAlO ARCHITECS SLP, .FERNANDEZ-ABASCAL Y
MURUZABAL ARQUITECTOS SCP (Sr. Eduardo
Fernández-Abascal Teira i Sr Alfredo Lerida Horta)
UTE VICTOR RAHOLA AGUADE i ALBERT GONZALEZ
AREGALL
(Sr. Victor Rahola Aguade i Albert Gonzalez Aregall)

1

2

3

4

5

Total

25

32

10

9

20

96

20

36

10

10

20

96

40

18

10

7

20

95

20

34

10

10

20

94

20

34

10

9

20

93

25

28

10

8

20

91

30

22

10

7

20

89

20

32

10

7

20

89

20

24

10

9

20

83

20

30

0

9

20

79

20

22

5

9

20

76

20

12

10

6

20

68

20

8

0

9

20

57

Per tant aquesta és la proposta del Jurat per convidar a participar a la següent fase del
concurs, per haver obtingut la millor qualificació a:
1. UTE MANGADO Y ASOCIADOS SL i SANABRIA & PLANAS-GALLEGO SLP I
IGNACIO PARICIO ANSOATEGUI (Sr. Ramon Sanabria Boix i Sr. Francisco Jose
Mangada Beloqui)
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2. BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS SLP i FORGAS ARQUITECTES SLP
(Sr.Alfonso de Luna Colldefors i Joan Forgas Coll)
3. UTE BONELL i GIL ARQUITECTES SLP-RAVETLLAT ARQUITECTURA SLP (Sr.
Esteve Bonell Costa i Sr. Pere Joan Ravetllat Mira)
4. UTE DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP I CALDERON FOLCH STUDIO
SLP (Sr Albert Domingo Ollé i Sr. Marc Folch i Hernández)
5. UTE ALBERT VITALLER. ARQUITECTURA SLPU I BATLLE I ROIG
ARQUITECTURA SLP (Sr. Albert Vitaller Santiró i Enric Batlle Durany ).”
Fonaments de dret
1. El present expedient es va iniciar abans de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i, de conformitat amb la
Disposició Transitòria primera, paràgraf primer, es regeix pel Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (TRLCSP).
2. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i
concordants del TRLCSP i a la clàusula 2.4 del Plec de bases del concurs de
projectes i de clàusules administratives particulars per a procedir a la invitació als
cinc participants seleccionats a presentar la proposta d’intervenció per a la
“rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com
a centre de recerca”.
3. De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, corresponen al
Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
pluriennals quan la seva durada sigui superior a quatre anys.
4. El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposen els apartats
3.1.a) i c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB de 22
d’abril de 2016, i complementada i modificada per Decret de la Presidència núm.
8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre, i
publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents:
ACORDS
Primer.- SELECCIONAR, de conformitat amb el veredicte emès en informe, de data
24 d’abril de 2018, pel Jurat que intervé en el concurs de projectes per a la selecció
d’una proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació de la
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redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de
l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la
“Rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a
centre de recerca”, els cinc equips següents que hauran de presentar la proposta
d’intervenció:
1. Proposta d’UTE MANGADO Y ASOCIADOS SL i SANABRIA & PLANAS-GALLEGO
SLP I IGNACIO PARICIO ANSOATEGUI.
2. Proposta d’UTE BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS SLP i FORGAS
ARQUITECTES SLP.
3. Proposta
d’UTE
BONELL
i
GIL
ARQUITECTES
SLP-RAVETLLAT
ARQUITECTURA SLP.
4. Proposta d’UTE DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP I CALDERON
FOLCH STUDIO SLP.
5. Proposta d’UTE ALBERT VITALLER. ARQUITECTURA SLPU I BATLLE I ROIG
ARQUITECTURA SLP.
Segon.- ESTABLIR l’ordre de classificació dels participants en la valoració dels criteris
de selecció, d’acord amb l’informe emès pel Jurat que intervé en el concurs de
projectes de referència, en data 24 d’abril de 2018, la part del qual interessa s’ha
transcrit literalment en la part expositiva de la present resolució.
Tercer.- ACORDAR que es procedeixi a convidar als cinc equips seleccionats per a
què presentin la proposta d’intervenció per a la “rehabilitació i adequació de
l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca”.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a tots els participants en la licitació, amb
indicació dels recursos procedents.”
Servei de Programació
11.- Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del
pressupost per programes del 1r. trimestre de l’any 2018.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, acorda donar-se per assabentada del present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Els pressupostos de la Diputació de Barcelona és una eina que, a més d’ordenar
d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les seves
despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar les
polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la corporació, i les
accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els seus objectius.
L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores es
realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut de
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les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una assignació
clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es pretenen
assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost dels recursos
necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una relació dels indicadors
més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l’exercici, del
grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma.
El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre
HAP/419/2014 de 14 de març per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les
entitats locals.
El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com
d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia i
eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius.
Les bases d’execució del pressupost de 2018 en la Base 7 sobre Informació als
Òrgans de Govern, determina:
“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i amb la
periodicitat següent:
-

Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del pressupost
per programes de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el qual serà tramés
també als serveis respectius per al seu coneixement”

En conseqüència, atesos els motius exposats el President delegat que subscriu, en ús
de les atribucions que té conferides per delegació de la Presidència en virtut del que
disposa l’apartat 5.4.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) proposa l’adopció del següent
ACORD
RESTAR ASSABENTADA de l’Informe de seguiment del pressupost
subprogrames del primer trimestre de l’any 2018 que s’incorpora a l’expedient.”

per

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Gràcies. Voldríem la valoració política d’aquest informe. Gràcies.
I la senyora presidenta diu: Gràcies. Jo crec que ja estic a punt, de saber què és el
que anirà a preguntar però... Senyor Joan Carles Garcia Cañizares, té la paraula.
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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
a tots. Estava despistat, ara. No estava pel punt; però, a la Comissió Informativa, sí
que en vàrem parlar, també. És el primer trimestre de l‘any i els hi deia que el
compliment és bastant adequat però una de les coses més importants que hem de
valorar, justament, en aquest pressupost és que, al primer trimestre, també es va
complint el que preveu el Pla econòmic financer. Enguany és un any diferent justament
per tenir aquest Pla en marxa i, per tant, el que estem veient és que el compliment del
Pressupost, a nivell polític, es pot valorar com a bo i, a nivell tècnic polític, també, el fet
que s’estigui complint el programa i que vagi d’acord amb el Pla econòmic financer.
12.- PARETS DEL VALLÈS.- 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 Parets del Vallès, per a finançar l’actuació local “Projecte de remodelació de
la pl. Salut”, 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 Parets del Vallès, va presentar en data 16 maig de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Projecte de remodelació de la pl. Salut”, 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
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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 Parets del Vallès
Projecte de remodelació de la pl. Salut
175.000,00 EUR
0%
0,39 %
3.356 EUR
10
24/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.05.2018 (B.O.E. núm. 112, de 09.05.2018) 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.
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 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.”
13.- SANT SADURNÍ D’ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la modificació de la concessió del Crèdit de Caixa aprovat per
acord de la Junta de Govern de data 09/11/2017 a l’Ajuntament de Sant Sadurní
d’Anoia.- 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. En data 2/10/2017 l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia va sol·licitar a la Diputació
de Barcelona la concessió amb càrrec a la Caixa de Crèdit d’un crèdit de 175.000
euros per al finançament del mobiliari de la nova biblioteca.
3. La Junta de Govern de Diputació de Barcelona en data 9/11/2017 va concedir el
préstec:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

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

* d’acord amb la Resolució de 04.09.2017 (B.O.E. núm. 215, de 07.09.2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

4. En data 27/12/2017 l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia va acceptar i aprovar
aquest préstec.
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5. L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia ha rebut del Consell d’Administració de
l’Oficina de suport a la iniciativa cultural de la Generalitat de Catalunya una
subvenció de 200.000 euros per a l’adquisició de mobiliari i equipament de la nova
biblioteca.
6. L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, va presentar en data 30 de gener de 2018
una sol·licitud per canviar el destí del préstec de l’actuació “Mobiliari nova
biblioteca” a altre préstec per a finançar la inversió “Maquinària 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 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.
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5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. MODIFICAR la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern
de data 9/11/2017 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:
69/2017

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Mobiliari nova biblioteca
0,00 EUR
0%
0%
0,00 EUR
0

* d’acord amb la Resolució de 04.09.2017 (B.O.E. núm. 215, de 07.09.2017) de la Dirección General
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. REDUIR la despesa aprovada en un import de cent setanta-cinc mil euros
(175.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.”
14.- SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament
de Sant Sadurní d'Anoia, per a finançar l’actuació local “Maquinària via pública”,
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.
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2. En data 2/10/2017 l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia va sol·licitar a la Diputació
de Barcelona la concessió amb càrrec a la Caixa de Crèdit d’un crèdit de 175.000
euros per al finançament del mobiliari de la nova biblioteca.
3. La Junta de Govern de Diputació de Barcelona en data 9/11/2017 va concedir el
préstec:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

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

* d’acord amb la Resolució de 04.09.2017 (B.O.E. núm. 215, de 07.09.2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

4. En data 27/12/2017 l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia va acceptar i aprovar
aquest préstec.
5. L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia ha rebut del Consell d’Administració de
l’Oficina de suport a la iniciativa cultural de la Generalitat de Catalunya una
subvenció de 200.000 euros per a l’adquisició de mobiliari i equipament de la nova
biblioteca.
6. L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, va presentar en data 30 de gener de 2018
una sol·licitud per canviar el destí del préstec de l’actuació “Mobiliari nova
biblioteca” a altre préstec per a finançar la inversió “Maquinària 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 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 Sadurní d'Anoia
Maquinària via pública
175.000,00 EUR
0%
-0,14 %
-614,74 EUR
5
25/2018
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* d’acord amb la Resolució de 08.05.2018 (B.O.E. núm. 112, de 09.05.2018) 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
(175.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària. G/14301/94200/82120.”
15.- SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament
de Sant Sadurní d'Anoia, per a finançar l’actuació local “Inversions diverses”, al
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La 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 Sadurní d'Anoia, va presentar en data 18 maig de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions diverses”, 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.
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3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Inversions diverses
175.000,00 EUR
0%
-0,14 %
-614,74 EUR
5
26/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.05.2018 (B.O.E. núm. 112, de 09.05.2018) 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 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
16.- VALLGORGUINA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 91.192,06 €, a
l’Ajuntament de Vallgorguina, per a finançar l’actuació local “Inversions a la 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:
“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 Vallgorguina, va presentar en data 24 maig de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Inversions a la 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 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
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interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vallgorguina
Inversions a la via pública
91.192,06 EUR
0%
0,39 %
1.748,80 EUR
10
29/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.05.2018 (B.O.E. núm. 112, de 09.05.2018) 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 91.192,06 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
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17.- VALLGORGUINA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 35.000 €, a l’Ajuntament
de Vallgorguina, per a finançar l’actuació local “Inversions en equipaments
municipals”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, aprova, 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 Vallgorguina, va presentar en data 24 maig de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Inversions en equipaments municipals”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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 Vallgorguina
Inversions en equipaments municipals
35.000,00 EUR
0%
0,39 %
671,20 EUR
10
28/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.05.2018 (B.O.E. núm. 112, de 09.05.2018) 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 35.000 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.- VALLGORGUINA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 48.807,94 €, a
l’Ajuntament de Vallgorguina, per a finançar l’actuació local “Inversió en
enllumenat públic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de
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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 Vallgorguina, va presentar en data 24 maig de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Inversió en enllumenat públic”, 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.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
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 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vallgorguina
Inversió en enllumenat públic
48.807,94 EUR
0%
0,39 %
936 EUR
10
27/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.05.2018 (B.O.E. núm. 112, de 09.05.2018) 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 48.807,94 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.- L’AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 2.764,85 €, a l'Ajuntament
de l’Ametlla del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018.- 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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“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
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mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès presentà en data 09/05/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 104.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 104.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,477%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 104.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 2.764,85 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 2.764,85 EUR a l'Ajuntament de l'Ametlla del
Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 09/05/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

20.- MARTORELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 102.538,38 €, a l'Ajuntament
de Martorell, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a
finançar les inversions del pressupost 2018.- 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:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Martorell presentà en data 17/04/2018 una sol·licitud d'un préstec de
2.628.265,93 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Martorell.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.628.265,93 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,700%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.628.265,93 EUR amb una
subvenció d’import de 102.538,38 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 102.538,38 EUR a l'Ajuntament de Martorell per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
17/04/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorell, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
21.- PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 27.515,53 €, a l'Ajuntament
de Parets del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018.- 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:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Parets del Vallès presentà en data 16/05/2018 una sol·licitud d'un
préstec d’1.035.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Parets del Vallès.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.035.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,477%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.035.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 27.515,53 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 27.515,53 EUR a l'Ajuntament de Parets del
Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
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segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 16/05/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Parets del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
22.- SANT JUST DESVERN.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 18.607,73 €, a l'Ajuntament
de Sant Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018.- 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:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
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Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Sant Just Desvern presentà en data 17/05/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 699.932,17 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 699.932,17 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,477%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 699.932,17 EUR amb una
subvenció d’import de 18.607,73 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
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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.- SUBVENIR en un import de 18.607,73 EUR a l'Ajuntament de Sant Just
Desvern per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 17/05/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just Desvern, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, declarar un vehicle com
a efecte no utilitzable per la Diputació de Barcelona, donar-lo de baixa de
l’Inventari de Béns i autoritzar la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Gualba.- 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
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gualba col·laboren amb actuacions
conjuntes que tenen com a principal finalitat la conservació, la protecció i la prevenció
dels incendis forestals en els espais naturals del territori.
En data 22 de maig de 2003 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gualba van
signar un conveni de col·laboració que regulava la cessió de l’ús del vehicle Nissan
pick-up matricula 6527 CHL a l’Ajuntament de Gualba per desenvolupar tasques
vinculades al Pla de Vigilància i Prevenció d’Incendis Forestals.
Actualment han variat les condicions de la prestació del servei de prevenció d’incendis
forestals i en conseqüència l’Ajuntament de Gualba sol·licita la renúncia del conveni
d’acord amb el pacte tercer del mateix i la transferència de la titularitat del vehicle per a
fer-ne ús dels serveis municipals.
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En data 20 de novembre de 2017 la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, va sol·licitar l’inici de l’expedient de cessió gratuïta a
l’Ajuntament de Gualba del vehicle Nissan pick-up amb matrícula 6527 CHL, propietat
de la Diputació de Barcelona.
En data 10 de maig de 2018, l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària ha emès la
memòria tècnica que justifica la baixa de l’inventari del vehicle Nissan pick-up
matrícula 6527 CHL i la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Gualba.
Atès el que disposa l’art.13, punt 2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a la declaració de béns no
utilitzables.
Atès que l’esmentat bé no pot ésser d’utilitat per a cap altre Servei o departament de la
Diputació de Barcelona.
Fonaments de Dret
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2
lletra h) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents
ACORDS
Primer. DECLARAR el vehicle relacionat, el qual serà cedit a l’Ajuntament de Gualba,
d’acord amb la relació adjunta, com a efecte no utilitzable per a la Diputació de
Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la
cessió de béns mobles” BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Entitat
receptora
Ajuntament
de Gualba

Actiu

Fet
econòmic

Data
fet

Família
morfològica

F152083

H157383

02/07/2003

320101

F152083

H158845

21/10/2003

320101

F152083

H157120

02/07/2003

320101

F152083

H157121

02/07/2003

320101

Descripció
Vehicle pick-up,
matrícula
6527CHL
Unitat mòbil
d’extinció
d’incendis
Matriculació
vehicle pick-up
6527 CHL
Taxes
matriculació
vehicle 6527 CHL

Amortització
acumulada

Valor
Net

17.214,40 €

17.214,40 €

0,00 €

9.411,85 €

9.411,85 €

0,00 €

141,43 €

141,43 €

0,00 €

64,00 €

64,00 €

0,00 €

Base
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Segon. DONAR de baixa de l’Inventari l’esmentat bé, aplicant el supòsit específic de
“baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació patrimonial i la
seva comptabilització.
Tercer. AUTORITZAR la cessió gratuïta de l’esmentat bé a l’Ajuntament de Gualba, a
fi i efecte de continuar rendibilitzant-lo.
Quart. RESOLDRE i deixar sense efecte el conveni signat el 23 de maig de 2003, de
cessió d’ús del vehicle esmentat a l’Ajuntament de Gualba, signat entre la Diputació de
Barcelona i l’esmentat Ajuntament.
Cinquè. CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de l’Ajuntament de Gualba, que haurà de ser notificada a la
Diputació de Barcelona.
Sisè. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Gualba per al seu
coneixement i efectes.”
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, declarar uns béns
informàtics i uns béns mobles com a efectes no utilitzables per la Diputació de
Barcelona, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i autoritzar la cessió
gratuïta a diferents organismes i ajuntaments.- 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
L’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, a proposta de a la Direcció de Serveis de
Tecnologies Sistemes Corporatius, la Gerència de Serveis d’Educació i la Subdirecció
de Logística, ha de tramitar l’expedient administratiu per donar de baixa de l’Inventari
de la Diputació de Barcelona, diferents béns mobles i informàtics, i cedir-los
gratuïtament a l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament del Montseny i l’Institut del
Teatre.
L’Ajuntament de Canet de Mar va sol·licitar la cessió de maquinària tèxtil pel seu ús als
tallers impartits al centre cívic Vil·la Flora, que inclou la Llimadora L de 400 mm, núm.
29497, marca Sacia, donada de baixa per extinció pel decret del President delegat de
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, de data 10 de maig de 2013,
registre de resolucions núm. 3903/13.
En data 11 de maig de 2018, l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària ha emès la
memòria tècnica que justifica la baixa de l’inventari dels béns mobles i informàtics
sol·licitats i la seva cessió gratuïta a l’Ajuntament de Montseny, a l’Ajuntament de
Canet de Mar i a l’Institut del Teatre.
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Atès el que disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a la declaració de béns no
utilitzables.
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per a cap altre Servei o
departament de la Diputació de Barcelona.
Fonaments de Dret
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2
lletra h) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents
ACORDS
Primer.- DECLARAR els béns relacionats a l’annex, els quals seran cedits a
l’Ajuntament de Montseny, a l’Ajuntament de Canet de Mar i a l’Organisme Autònom
Institut del Teatre, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona,
d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de
béns mobles” BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació
patrimonial i la seva comptabilització.
Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns a l’Ajuntament de
Montseny pel que fa als béns informàtics i a l’Ajuntament de Canet de Mar i a l’Institut
del Teatre pel que fa als béns mobles, així com de la Llimadora “L” de 400 mm. Núm.
29497, marca Sacia, donada de baixa pel Decret Registre de Resolucions núm.
3903/13, de data 10/05/2013, també a l’Ajuntament de Canet de Mar, a fi i efecte de
continuar rendibilitzant-los.
Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de l’Ajuntament de Montseny, de l’Ajuntament de Canet de Mar i de
l’Institut del Teatre que haurà de ser notificada a la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Montseny, a l’Ajuntament
de Canet de Mar i a l’Institut del Teatre per al seu coneixement i efectes.”
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
inicial de la revocació parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament de
Manresa, en règim de concurrència competitiva, per promoure l’ocupació a la
indústria local, aprovada per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària de
data 14 de juliol de 2016.- 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.
Durant el debat i la votació d’aquest punt s’absenta de la sessió el diputat Sr. Valentí
Junyent (alcalde de Manresa).
El dictamen és del tenor següent:
“Fets
1. L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona té com a
línies d’actuació prioritàries la col·laboració en projectes relacionats amb el foment
de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis de
la província de Barcelona.
2. En aquest marc, el Servei de Mercat de Treball impulsa la realització de projectes
locals de millora de l’ocupabilitat i d’inserció laboral de les persones en situació
d’atur al mercat de treball en sectors d’activitat econòmica industrial.
3. Així doncs, en data 14 de juliol de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar l’atorgament de subvencions per a promoure l’ocupació a la
indústria local (ref. reg. AJG 332/16), d’acord amb les bases reguladores de la
convocatòria aprovades el 10 de març de 2016 (ref. reg. AJG 85/16) i publicades al
BOPB de 24 de març de 2016.
4. L’Ajuntament de Manresa va ser una de les entitats beneficiàries de l’esmentada
convocatòria, amb una subvenció de 245.000 € per desenvolupar el projecte
Promoció de l’ocupació industrial al Bages 2016-2017, per un pressupost total a
justificar de 327.000 €. Aquest projecte es va consignar en la modalitat d’execució
conjunta (10 entitats executores).
5. En data 21 de desembre de 2016, d’acord amb l’apartat 21 del règim regulador, la
Diputació de Barcelona va efectuar a l’Ajuntament de Manresa el pagament d’una
bestreta de 122.500 € corresponent al 50% de l’import total atorgat.
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6. En data 30 d’octubre de 2017 l’Ajuntament de Manresa va presentar, a través del
Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, justificació de despeses.
Revisada aquesta justificació per l’equip tècnic del Servei de Mercat de Treball es
van detectar defectes formals que havien de ser esmenats, entre d’altres, el detall
de les despeses de les entitats col·laboradores en comptes de les transferències
realitzades, que és la informació que es demanava. Així doncs, i segons el que
s’indica en l’article 23 del mateix règim, es va requerir a l’esmentada entitat per tal
que poguessin corregir aquestes incorreccions, amb l’advertiment que, de no fer-ho,
es procediria a revocar o reduir la subvenció.
7. En data 20 de desembre de 2017 l’esmentada entitat beneficiària va respondre al
requeriment presentant la nova documentació esmenada. Conseqüentment, es va
procedir a fer el segon pagament de 122.500,00 €, corresponent al 50% restant de
la subvenció atorgada.
8. No obstant això i amb motiu de la documentació presentada anteriorment per
l’entitat beneficiària, es va observar que una de les despeses imputades per l’entitat
col·laboradora Fundació Lacetània, amb import de 28.981,15 €, podia tenir caràcter
amortitzable i, per tant no compliria amb els requisits d’elegibilitat establerts en l’art.
19.4 del règim. De manera que es va demanar documentació acreditativa d’aquesta
despesa a l’Ajuntament de Manresa, la qual fou presentada el 8 de febrer de 2018.
9. Una vegada avaluada aquesta documentació i confirmada la no elegibilitat
d’aquestes despeses l’import total justificat queda reduït a 299.322,81 €. En
conseqüència, s’ha vist necessari procedir a ajustar el pagament de la subvenció de
forma proporcional al percentatge de justificació de despeses acceptades, quedant
un import total subvencionat de 224.263,27 €.
Fonaments de dret
1. Vistes les bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva per promoure l’ocupació a la indústria local,
aprovades per acord de Junta de Govern de 10 de març de 2016 (ref. reg. 85/16),
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 24 de març de 2016.
2. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016).
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment la revocació parcial de la subvenció concedida per
Junta de Govern de 14 de juliol de 2016 (ref. reg. 332/16), en règim de concurrència
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competitiva per a promoure l’ocupació a la indústria local que, d’acord amb el que
s’especifica a la part expositiva, s’indica a continuació:
Ens destinatari

NIF

Ajuntament de Manresa

P0811200E

Subvenció
atorgada
pagada
245.000,00 €

i

Justificació
total acceptada

Import
revocat
inicialment

299.322,81 €

20.736,73 €

Segon. SOL·LICITAR a l’Ajuntament de Manresa, com a beneficiari d’una subvenció
per promoure la indústria local (2016-2017), un cop la revocació parcial de la
subvenció concedida esdevingui definitiva, el reintegrament de la quantitat satisfeta
per avançat que s’indica al següent quadre, tenint en compte que en cas d’existir
deutes de la Diputació amb l’ens, s’efectuarà la corresponent compensació
directament:
Ens destinatari
Ajuntament de Manresa

NIF
P0811200E

Import a reintegrar
20.736,73 €

Aquesta quantitat haurà de fer-se efectiva, 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 revocació parcial esdevé definitiva 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 revocació parcial esdevé definitiva 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.
Tercer. CONCEDIR un tràmit d’audiència de quinze dies, comptadors a partir de la
data de notificació de la present resolució, a fi que l’ens local interessat pugui
presentar les al·legacions que considerin oportunes, amb l’advertiment que,
transcorregut el període d’audiència sense que s’hagin presentat al·legacions, aquesta
revocació inicial esdevindrà definitiva amb la consegüent reducció de l’import de la
subvenció.
Quart. NOTIFICAR aquest acord a l’ens destinatari interessat.”
Gerència de Serveis de Turisme
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de l’aportació corresponent a l’any 2018 per fer front a les obligacions derivades
del contracte programa signat amb el Consorci per a la Promoció dels Municipis
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del Moianès, fixant-se aquesta en 105.024 €.- 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:
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les
entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona.
2. En data 16 de desembre de 2016 (Registre de convenis 1348/16) es va signar un
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per la promoció
dels Municipis del Moianès, per establir el marc de relacions recíproques per
desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del Moianès, que té
una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser
aprovat per decret de la Presidència de data 30 d’agost de 2016 (ref. Registre
8342/16) i posteriorment rectificat per decrets de la Presidència (ref. Registre
10301/16, 11992/16 i 2361/17).
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa,
l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització
d’addenda.
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen
com a base 4 factors:
 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis
de cada comarca.
 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de
Turisme.
 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular
comarcal.
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 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.
Per aquest any 2018 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.650.000 €, que
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets
distribuïts per factors són :





Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 €
Factor de gestió: 200.000 €
Projecte singular: 300.000 €
Promoció turística en els mercat de proximitat: 300.000 €

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva
aplicació són objecte de revisió anual.
Al 2018 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els
mercats de proximitat.
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris
que potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les
sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un
pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de
promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte
per a la totalitat de les comarques és de 300.000 €.
4. Vist que el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès ha comunicat a la
Diputació de Barcelona que la Comissió Executiva en sessió celebrada el dia 19
d’abril de 2018 va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2018.
Fonaments de dret
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer,
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que atribueix
a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import
superior a 100.000 €.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, en la quantia cent cinc mil amb
vint-i-quatre euros (105.024 €), per fer front a les obligacions que deriven del Contracte
Programa formalitzat en data 16 de desembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona
i el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, de vigència fins el 31 de
desembre de 2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions
complementàries en el marc del Contracte Programa.
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de cent cinc mil amb vint-i-quatre euros
(105.024 €), dels quals 94.816 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/30201/43201/46700 i 10.208 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/30202/43200/46700 dels pressupostos de l’exercici 2018.
Tercer. L’aportació anual global es fixa en cent cinc mil amb vint-i-quatre euros
(105.024 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2018 del Consorci per la
promoció dels municipis del Moianès (Annex I) en base a uns criteris de distribució
objectius que tenen com a base 4 factors:





Un factor de garantia i factor corrector municipal
Un factor de gestió
Projecte singular
Promoció turística en el mercat de proximitat

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació
són objecte de revisió anual i per aquest any 2018 queden especificats a l’Annex II del
present dictamen.
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports:
Concepte
Factor de garantia i corrector municipal
Factor de gestió
Projecte singular
Promoció turística en el mercat de proximitat
Total

Import
56.649 €
13.167 €
25.000 €
10.208 €
105.024 €

Els projectes singulars que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2018 rebrà el
suport específic de 25.000 €, distribuïts de la forma següent: 20.000 € pel “Projecte
Ecomuseu del Moianès” i 5.000 € pel “Camí Abad Oliva”.
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El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística que vetllarà per tal que les
accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de màrqueting del
Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les marques
turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, Paisatges
Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions han d’estar
adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, França).
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i
“Projecte singular”
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent:
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que
es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que estigui
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2017. Aquest pagament
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2018.
- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de
“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar
com a màxim el 31 de desembre de 2018.
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la
justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a
màxim el 31 de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent
documentació:
 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de
finançament segons el pla d’acció facilitat.
 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris
descrits al corresponent annex II del contracte programa.
 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons certificat
model facilitat per Diputació.
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Pagament de l’import en concepte de promoció turística
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de l’import en concepte de
promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels
imports corresponents al contracte programa de l’any 2017. Aquest pagament
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.
- Un segon pagament avançat per un import del 25% que es realitzarà quan es
justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim
el 31 de març de 2019.
- El darrer pagament que serà pel 25% restant, es farà contra la justificació total dels
imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar com a màxim el 31 de març
de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:


Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de
finançament.
 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els
criteris descrits a l’annex II.
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consorci per la promoció dels
municipis del Moianès haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui
de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les
obligacions.
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor
de gestió”
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes,
el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès haurà de remetre a la
Diputació de Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per
aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el
següent:
• Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import
justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses es podran
incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, despeses de
personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i
altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran justificar
despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per a ser
admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III del
contracte programa.
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• Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2018.
• Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.
• Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen
l’actuació.
• Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha
inclòs l’IVA deduïble.
• Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació).
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat”
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte,
el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès haurà de remetre a la
Diputació de Barcelona una relació de despeses en base a un formulari. Aquest
formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de
l’ens farà constar el següent:
• Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import
justificat i data d’aprovació de la factura.
• Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, en
aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.
En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només s’acceptaran
aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de Serveis de
Turisme.
• Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.
• Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen
l’actuació.
• Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha
inclòs l’IVA deduïble.
• Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació).
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consorci per la promoció dels municipis del
Moianès.
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27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència convalidar
l’ampliació del termini màxim d’execució i justificació del projecte singular “Guia
de Turisme Familiar del Maresme”, corresponent al contracte programa
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme, quedant fixat el termini d’execució fins el 30 de juny de 2018
i el de justificació fins el 30 de setembre de 2018.- 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. Per acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2017 (Registre acords núm.
329/17) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 17 de
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció
turística Costa del Maresme, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2017, fixant un període d’execució de l’1 de gener de 2017 a 31 de desembre
de 2017, i un període de justificació fins el 31 de març de 2018.
3. Per acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre de 2017 (Registre acords
núm. 737/17) es va aprovar l’ampliació del termini màxim d’execució fins el 31 de
març de 2018 i de justificació fins el 30 de juny de 2018, de l’aportació corresponent
a l’any 2017.
4. Vist que el Consorci de Promoció turística Costa del Maresme, ha sol·licitat una
ampliació del termini d’execució i justificació del projecte singular “Guia de Turisme
Familiar del Maresme” que compta amb una dotació econòmica de 20.000 €. La
gestió d’aquest projecte s’ha endarrerit i l’empresa que està realitzat els treballs ha
informat que no podrà finalitzar dins dels terminis previstos.
5. Vist que la Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la seva petició, i per
tant procedeix aprovar la convalidació de l’ampliació del termini d’execució fins el 30
de juny de 2018 i de justificació fins el 30 de setembre de 2018.
Fonaments de dret
1. Vist els articles 32.3 i 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques en quant a l’ampliació de
terminis i la convalidació del actes administratius.
2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer,
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subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14
d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per
un import superior a 100.000€.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. CONVALIDAR, amb efectes de 30 de març de 2018, l’aprovació d’ampliació
del termini màxim d’execució fins el 30 de juny de 2018 i de justificació fins el 30 de
setembre de 2018 del projecte singular “Guia de Turisme Familiar del Maresme”, inclòs
l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les obligacions que deriven del
Contracte Programa formalitzat en data 17 de novembre de 2016 entre la Diputació de
Barcelona i Consorci de Promoció turística Costa del Maresme, de vigència fins el 31
de desembre de 2019.
Segon. NOTIFICAR el presents acords al Consorci de Promoció turística Costa del
Maresme.”
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència dels Serveis de Cultura
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que inclou les bases especifiques, per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar fires,
mostres, mercats i festivals artístics de referència, organitzats per ens locals o
entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació dins la
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona, durant l’exercici econòmic
2018, per un import màxim de 450.000 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona té proposats entre
els seus objectius principals prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de
difusió artística dels municipis. En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari
oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves polítiques de
dinamització, impuls, foment i difusió les arts escèniques, la música, el cinema i les
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arts visuals, i a les estratègies de creació i formació de nous públics, mitjançant el
recolzament de fires, mostres, mercats i festivals de referència, els quals es considera
que tenen un caràcter excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell
provincial i nacional, i ofereixen un conjunt de manifestacions artístiques professionals
de nivell superior i unes línies d’actuació molt especialitzades dins del seu àmbit.
Les fires, les mostres, els mercats i els festivals de referència són projectes que
permeten la projecció dels diferents àmbits artístics a nivell municipal i supramunicipal,
dinamitzant la vida cultural i social dels municipis, la difusió i formació artística de tot
tipus de públic i la recerca de noves expressions artístiques.
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports vol donar suport al desenvolupament d’aquests
projectes de difusió artística als municipis, ajudar a la seva projecció dins i fora de
l’àmbit local i al desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic.
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 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l’Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de quatrecents cinquanta mil euros (450.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/46202, tot i que depenent dels ens beneficiaris també poden veure’s
afectades
les
aplicacions
pressupostàries
G/40103/33410/46902,
G/40103/33410/47900 i G/40103/33410/48903 del pressupost de l’any 2018, dels
quals 205.600 € estan condicionats a l’aprovació definitiva de les corresponents
modificacions de crèdit (números 7480, 7514 i 7491).
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
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l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
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), complementada i modificada per decret de
la Presidència (ref. reg. 8535/17) de data 5 de setembre de 2017, rectificat per decret
de la Presidència (ref. reg. 8656/2017) de data 14 de setembre de 2017 (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. 201820185120010023), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals
artístics de referència organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural
que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona
durant l’any 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 FIRES, MOSTRES, MERCATS I FESTIVALS ARTÍSTICS DE REFERÈNCIA
ORGANITZATS PER ENS LOCALS O ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR CULTURAL
QUE TENEN EL SEU ÀMBIT D’ACTUACIÓ DINS LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA DURANT L’ANY 2018.
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CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120010023
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.
2. Objecte i finalitat de les subvencions
I. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis
de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, destinades a finançar fires, mostres,
mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats
privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i
difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els
municipis de la província de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de
Barcelona) durant l’any 2018.
Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional
com a mostra representativa de la cultura a nivell provincial i nacional i ofereix un conjunt de
manifestacions artístiques professionals de nivell superior i unes línies d’actuació molt
especialitzades dins del seu àmbit, centrant la seva activitat en alguna temàtica monogràfica
dels àmbits següents: arts escèniques, música, fotografia analògica, cinema, televisió,
literatura o cultura popular.
Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència:
1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits:
a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €.
b) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys.
2. Els festivals que complexin amb algun dels següents requisits:
a) Que es desenvolupin en un municipi de més de 60.000 habitants, o que sigui capital
de comarca.
b) Si es desenvolupen en un municipi de menys de 60.000 habitants, el festival ha de
tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €.
c) Si tenen un pressupost inferior a 300.000 € que siguin exclusius en el seu àmbit o
siguin organitzats per fundacions del sector públic de la Diputació de Barcelona.
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3. Només es subvencionarà el projecte que obtingui més puntuació per cada temàtica.
4. Queden exclosos de suport: Les fires, les mostres, els mercats i/o els festivals que tinguin
lloc totalment fora de la província de Barcelona, i els que tenen lloc majoritàriament a la
ciutat de Barcelona.
II. 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 d’interès públic o social que tinguin per
finalitat:
 Apropar les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals als ciutadans
amb la programació d’activitats específiques.
 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant
una tasca 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 les disciplines artístiques.
 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques, la música, el
cinema i/o les arts visuals.
 Millorar la difusió de les activitats del festival a través de l’ús d’un web específic i de
les xarxes socials per tal de connectar més directament amb els ciutadans.
3. Caràcter de les subvencions
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.
4. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar les fires, mostres, mercats i/o festivals artístics de referència desenvolupats entre
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1.

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals i les persones jurídiques
que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència que
acompleixen els criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin afectades per
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
 Tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació de
Barcelona.
 Que l’activitat de la fira, mostra, mercat o festival es desenvolupi totalment a un o
més municipis de la demarcació de la província de Barcelona (excepte si es realitza
majoritàriament a la ciutat de Barcelona).
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2.

La concurrència d’aquests requisits es referirà i s’acreditarà al 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 pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les
certificacions previstes a l’article 45 OGS.

6. Documentació a aportar
Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els
criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament.
1.

Model de sol·licitud normalitzat que serà diferent en funció de l’ens sol·licitant. Els
models es podran descarregar al web i hauran d’incorporar la següent informació:
a) Identificació del beneficiari, en el cas d’entitats privades 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 de les entitats privades, 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.
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 de la fira, mostra, mercat o festival a realitzar pel qual es demana la
subvenció, d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat i que haurà d’incorporar la
següent informació: data de realització, descripció del festival, direcció artística,
programa amb especificació dels projectes de producció pròpia si n’hi ha, descripció de
les activitats educatives, dinamització comunitària i foment de públics, descripció de les
estratègies de comunicació i públic destinatari.
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3.

Pressupost previst per a la fira, mostra, mercat o festival pel qual es demana la
subvenció, d’acord amb l’annex 2 del model normalitzat.

4.

Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat.

5.

Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat.

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 l’annex 3 del
model normalitzat.

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
l’annex 4 del model normalitzat.

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, d’acord amb l’annex 5 del
model normalitzat.

9.

Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’ens, d’acord amb
l’annex 6 del model normalitzat.

10. En el cas d’entitats privades caldrà adjuntar el compromís de l’ajuntament/s del/s
municipi/s a on es celebra la fira, mostra, mercat o festival a on s’expliqui quina és la
seva col·laboració, d’acord amb l’annex de compromís de l’ens local del model
normalitzat.
11. Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris
específics d’atorgament de les subvencions:
 Programes de mà o cartell de l’esdeveniment de l’any 2018, si ja se’n disposa, o
de l’any anterior.
 Memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini, si se’n disposa.
 Altres.
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
signat electrònicament pel representant legal de l’entitat. En el cas d’entitats privades també
es presentarà l’annex de compromís de l’ens local degudament signat electrònicament pel
representant legal de l’ens local.
7. 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
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de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies
naturals.
La convocatòria serà única.
Les bases es podran consultar a la pàgina web de la Diputació:
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
En el cas dels ens locals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base
6, s’hauran de presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació Electrònica de la
seu electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens
En el cas d’incidències en la presentació electrònica de les instàncies, els interessats, abans
de finalitzar el termini concedit a l’efecte, es poden dirigir al Registre General de la Diputació
(Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8,30 h a 14, 30 h. en dies laborables, o
presentar-la per qualsevol dels mitjans previstos a l’art. 16,4 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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 pel representant
legal de l’ens local. Tots els documents estaran disponibles al web de la Diputació de
Barcelona http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
En el cas de les entitats privades, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a
la base 6, s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la
Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania.
En el cas d’incidències en la presentació electrònica de les instàncies, els interessats, abans
de finalitzar el termini concedit a l’efecte, es poden dirigir al Registre General de la Diputació
(Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8,30 h a 14, 30 h. en dies laborables, o
presentar-la per qualsevol dels mitjans previstos a l’art. 16,4 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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 pel representant
legal o persona apoderada de l’entitat, també es presentarà l’annex de l’ens local
degudament signat electrònicament pel representant legal de l’ens local. Tots els documents
estaran disponibles al web de la Diputació de Barcelona
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única fira, mostra,
mercat o festival.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
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8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
beneficiari, 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.
9. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva
10. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció
L’òrgan instructor verificarà el compliment de les condicions que han de reunir els
sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris i avaluarà les sol·licituds d’acord amb
els criteris objectius de valoració aplicats amb la ponderació indicada a continuació:
1. Fires, mostres i mercats de referència:
a) Volum de propostes artístiques que acull la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a
25 punts) es valorarà:
 Inferiors a 40 propostes: 0 punts
 Entre 40 i 60 propostes: 10 punts
 Entre 61 i 100 propostes: 20 punts
 Més de 100 propostes: 25 punts
b) Abast i impacte territorial de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 25 punts) es
valorarà el número d’assistents de l’edició de l’any 2018, i si no es disposen a l’hora
de presentar la sol·licitud, de l’edició immediatament anterior:
 Inferiors a 8.000 assistents: 0 punts
 Entre 8.000 i 15.000 assistents: 10 punts
 Entre 15.001 i 35.000 assistents: 20 punts
 Més de 35.000 assistents: 25 punts
c) Trajectòria de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 10 punts) es valorarà el
número d’edicions de l’esdeveniment:
 Entre 15 i 20 edicions: 5 punts
 Més de 20 edicions: 10 punts
S’estimaran les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 25 punts.
2. Festivals de referència:
a) Volum de propostes artístiques que acull el festival de referència (fins a 25 punts) es
valorarà:
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 Inferiors a 5 propostes: 0 punts
 Entre 5 i 15 propostes: 5 punts
 Entre 16 i 30 propostes: 10 punts
 Entre 31 i 50 propostes: 15 punts
 Entre 51 i 100 propostes: 20 punts
 Més de 100 propostes: 25 punts
b) Abast i impacte territorial del festival de referència (fins a 25 punts) es valorarà el
número d’assistents de l’edició de l’any 2018, i si no es disposen a l’hora de presentar
la sol·licitud, de l’edició immediatament anterior:
 Inferiors a 1.000 assistents: 0 punts
 Entre 1.000 i 4.000 assistents: 5 punts
 Entre 4.001 i 9.000 assistents: 10 punts
 Entre 9.001 i 20.000 assistents: 15 punts
 Entre 20.001 i 35.000 assistents: 20 punts
 Més de 35.000 assistents: 25 punts
c) Trajectòria del festival de referència (fins a 10 punts) es valorarà el número d’edicions
de l’esdeveniment:
 Entre 1 i 5 edicions: 2 punts
 Entre 6 i 10 edicions: 4 punts
 Entre 11 i 15 edicions: 6 punts
 Entre 16 i 20 edicions: 8 punts
 Més de 20 edicions: 10 punts
S’estimaran les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 12 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 la puntuació
indicada en els apartats anteriors d’aquesta mateixa base.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds
desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a la indicada en els apartats
anteriors d’aquesta mateixa base.
c) Sol·licituds desestimades per existir la sol·licitud d’un altre esdeveniment amb la
mateixa temàtica i més puntuació.
d) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
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11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost previst que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de quatre-cents cinquanta mil euros
(450.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46202, tot i
que depenent dels ens beneficiaris també poden veure’s afectades les aplicacions
pressupostàries G/40103/33410/46902, G/40103/33410/47900 i G/40103/33410/48903 del
pressupost de l’any 2018, dels quals 205.600 € estan condicionats a l’aprovació definitiva de
les corresponents modificacions de crèdit.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
12. Import individualitzat de les subvencions
1. L’import a concedir a les fires, mostres i/o mercats de referència subvencionats es
determinarà en relació als punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la
següent manera:
a) S’atorgarà una subvenció de 25.000 € a les fires, mostres i/o mercats que tinguin:

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

- entre 25 i 49 punts i amb un pressupost superior a 1.000.000 €.
- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost superior a 500.000 €.
S’atorgarà un suport addicional de 25.000 € a la subvenció de les fires, mostres i/o mercats
que esdevinguin íntegrament a la capital cultural 2018.
2. L’import a concedir als festivals de referència subvencionats es determinarà en relació als
punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la següent manera:
a) S’atorgarà una subvenció de 8.000 € als festivals de referència que tinguin:

- entre 12 i 15 punts i amb un pressupost fins a 95.000 €.
- entre 16 i 25 punts i amb un pressupost fins a 50.000 €
- entre 26 i 60 punts i amb un pressupost fins a 35.000 €
b) S’atorgarà una subvenció de 10.000 € als festivals de referència que tinguin:

- entre 12 i 15 punts i amb un pressupost superior a 95.000 €.
- entre 16 i 25 punts i amb un pressupost entre 50.001 i 80.000 €
- entre 26 i 60 punts i amb un pressupost entre 35.001 i 50.000 €
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c) S’atorgarà una subvenció de 12.000 € als festivals de referència que tinguin:

- entre 26 i 49 punts i amb un pressupost entre 50.001 i 80.000 €
d) S’atorgarà una subvenció de 15.000 € als festivals de referència que tinguin:

- entre 16 i 25 punts i amb un pressupost superior a 80.000 €.
- entre 26 i 49 punts i amb un pressupost entre 80.001 i 500.000 €
- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 50.001 i 170.000 €
e) S’atorgarà una subvenció de 20.000 € als festivals de referència que tinguin:

- entre 26 i 49 punts i amb un pressupost superior a 500.000 €.
- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 170.001 i 1.000.000 €
f) S’atorgarà una subvenció de 25.000 € als festivals de referència que tinguin:

- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 1.000.001 € i 2.000.000 €
g) S’atorgarà una subvenció de 50.000 € als festivals de referència que tinguin:

- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost superior a 2.000.000 €
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50 % del cost total de l’esdeveniment subvencionat.
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir l’import de suport a concedir per
ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà l’Oficina de Difusió Artística de 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 diputat delegat de Cultura, 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.
 Per un representant de la Gerència de Serveis de Cultura.
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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 deserta la
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.
14. 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 manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
15. Acceptació de la subvenció
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en el transcurs d’un mes a partir de la recepció de
l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions.
16. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament
de la subvenció.
1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord
amb l’establert a les presents bases.
2. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

Àrea de Presidència
Secretaria General

3. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en la seva totalitat i entre les
partides que l’integren, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre
les diverses partides que l’integren fins a un màxim d’un 20%, en cas de resultar
beneficiari.
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.
17. Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
a. Despeses directament vinculades amb el projecte presentat: caixets dels serveis
artístics contractats; direcció artística; lloguer dels espais d’actuació; lloguer de
material escènic, de so i il·luminació i assistència de personal tècnic; lloguer i
transport d’instruments; contractació de personal extern de suport al festival (control
d’accés, taquilla, seguretat,...); tarifes generals a favor de les entitats de gestió
col·lectiva de drets de propietat intel·lectual; drets d’exhibició; subtitulació de
pel·lícules; dotació de premis i guardons.
b. Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i
fidelització de públics del projecte objecte de la sol·licitud: es computaran les
despeses de cartelleria, publicitat i promoció del projecte (programes, tríptics i
similars, anuncis i publicacions) i les despeses en pàgines web i noves tecnologies.
c. Despeses corresponents a viatges i allotjaments dels artistes convidats o comissions
artístiques.
d. Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris
relacionats amb el projecte objecte de la sol·licitud.
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e. Despeses de personal (equip directiu, de gestió i/o administració) integrat a
l’estructura de l’entitat -es computaran les retribucions brutes del personal laboral
contractat pel sol·licitant i les despeses de Seguretat Social- o que siguin facturats al
sol·licitant per part de personal autònom o societats, imputable al projecte objecte de
la sol·licitud, sempre que no superi el 25% del pressupost total.
L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.
Les factures i rebuts han de fer referència a despeses realitzades a l’exercici 2018 i caldrà
que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període
de justificació.
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.
18. Despeses no subvencionables
No es consideraran despeses subvencionables les següents:
a) Despeses corresponents a viatges i allotjaments no corresponents als artistes
convidats o comissions artístiques.
b) Despeses de personal (equip directiu, de gestió i/o administració) integrat a
l’estructura de l’entitat o que siguin facturats al sol·licitant per part de personal
autònom o societats que superin el 25% del pressupost total del projecte.
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) Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i
despeses de manutenció.
e) Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no
vinculats directament al projecte presentat.
f) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais
on es desenvolupi l’activitat.
g) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable.
h) Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del
patrimoni de l’entitat.
19. Subcontractació
Podrà subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que
conformen l’execució del projecte subvencionat.
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20. 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 beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
21. Termini i forma de justificació
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans de les dates
següents:

- Quan l’execució del projecte subvencionat sigui durant el primer semestre de l’any (de
l’1 de gener al 30 de juny de 2018), la data màxima de justificació serà el 15 de
novembre del 2018.

- Quan l’execució del projecte subvencionat sigui durant el segon semestre de l’any (de

l’1 de juliol al 31 de desembre de 2018), la data màxima de justificació serà el 31 de
març de 2019.

2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models normalitzats
que es troben al lloc web que s’indica a la base 7 d’aquesta convocatòria i amb el següent
contingut:
A. Per ens locals:
OPCIÓ I
Certificació de funcionari públic, 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) Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques signat pel
secretari/interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació: relació
d’obligacions reconegudes de l’activitat, amb identificació del concepte de la
despesa, creditor, import de la factura, data d’emissió, data de pagament i
percentatge imputat a la subvenció. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà
que les factures hagin estat aprovades com a obligació reconeguda per l’ens
beneficiari de la subvenció.
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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En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent:
1. Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots
els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat,
així com dels ingressos que financen l’actuació.
2. Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el
100% del seu cost.
3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i
amb la Seguretat Social.
c) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la
col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de
l’actuació subvencionada.
OPCIÓ II
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.
c) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la
col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de
l’actuació subvencionada
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació
Electrònica de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
B. Per entitats privades:
Els beneficiaris de subvencions per import igual o inferior a 20.000 € podran acollir-se a
les tres opcions de justificació. Els beneficiaris de subvencions superiors a 20.000 €
només podran acollir-se a les opcions II i III.
OPCIÓ I
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.
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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.
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 pel 10% de les factures
relacionades en el compte justificatiu, 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.
OPCIÓ II
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en
la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats
obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.
b) Memòria econòmica justificativa del cost total de l’activitat amb el contingut
establert en l’article 72.2 RLGS que s’acompanyarà dels justificants de les
despeses incorporades a la relació i, si s’escau, de la documentació acreditativa
del pagament.
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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Els documents justificatius que s’han de presentar són totes les factures, minutes o
altres documents amb valor acreditatiu equivalent al tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa que s’hagin relacionat a la memòria econòmica.
OPCIÓ III
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.
En tots els casos, 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 4 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 del festival subvencionat.
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la
Diputació de Barcelona.
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.
22. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini
màxim improrrogable de quinze dies naturals, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
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3. El pressupost total presentat a la sol·licitud és vinculant en la seva totalitat i entre les
partides que l’integren. S’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren fins a un màxim d’un 20%, en cas contrari la Diputació de
Barcelona podrà disminuir el suport atorgat en els termes que consideri convenients.
23. Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
24. 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 beneficiari,
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.
25. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
No seran compatibles amb les subvencions atorgades per a la mateixa activitat a través del
Catàleg de Serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", o a través
de la convocatòria destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats
privades del sector cultural de l’any 2018.
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost
total del projecte a desenvolupar.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
En cas que el total d’aportacions rebudes per a l’actuació superi el cost de la mateixa el
suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui.
26. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
27. Mesures de difusió del finançament públic
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la
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imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació a la seva
web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
28. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el beneficiari que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
29. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
30. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el 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 al Títol IV de l’Ordenança General
de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
31. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona, 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.
32. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació
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d’aquestes dades, 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
FIRES, MOSTRES, MERCATS I FESTIVALS ARTÍSTICS DE REFERÈNCIA
ORGANITZATS PER ENS LOCALS O ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR CULTURAL
QUE TENEN EL SEU ÀMBIT D’ACTUACIÓ DINS LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA DURANT L’ANY 2018.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120010023
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.
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals o les persones jurídiques
que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència que acompleixen els
criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
 Tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació de Barcelona.
 Que l’activitat de la fira, mostra, mercat o festival es desenvolupi totalment a un o més
municipis de la demarcació de la província de Barcelona.
2. La concurrència d’aquests requisits es referirà i s’acreditarà al moment de presentar la
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
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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 l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis
de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, destinades a finançar fires, mostres,
mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats
privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i
difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els
municipis de la província de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de
Barcelona) durant l’any 2018.
Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional
com a mostra representativa de la cultura a nivell provincial i nacional, i ofereix un conjunt
de manifestacions artístiques professionals de nivell superior i unes línies d’actuació molt
especialitzades dins del seu àmbit, centrant la seva activitat en alguna temàtica monogràfica
dels àmbits següents: arts escèniques, música, fotografia analògica, cinema, televisió,
literatura o cultura popular.
Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència:
1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits:
a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €.
b) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys.
2. Els festivals que complexin amb algun dels següents requisits:
a) Que es desenvolupin en un municipi de més de 60.000 habitants, o que sigui capital
de comarca.
b) Si es desenvolupen en un municipi de menys de 60.000 habitants, el festival ha de
tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €.
c) Si tenen un pressupost inferior a 300.000 € que siguin exclusius en el seu àmbit o
siguin organitzats per fundacions del sector públic dels quals la Diputació de
Barcelona en formi part.
3.

Només es subvencionarà el projecte que obtingui més puntuació per cada temàtica.

4. Queden exclosos de suport les fires, mostres, mercats i/o festivals que tinguin lloc
totalment fora de la província de Barcelona, i els que tenen lloc majoritàriament a la ciutat
de Barcelona.
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).
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Quart. Quantia.
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de de quatre-cents cinquanta mil
euros (450.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46202,
tot i que depenent dels ens beneficiaris també poden veure’s afectades les aplicacions
pressupostàries G/40103/33410/46902, G/40103/33410/47900 i G/40103/33410/48903 del
pressupost de l’any 2018, dels quals 205.600 € estan condicionats a l’aprovació definitiva de
les corresponents modificacions de crèdit.
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
naturals.
La convocatòria serà única.
La 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
signat electrònicament pel representant legal de l’entitat. En el cas d’entitats privades també
es presentarà l’annex de compromís de l’ens local degudament signat electrònicament pel
representant legal de l’ens local.
En el cas d’incidències en la presentació electrònica de les instàncies, els interessats, abans
de finalitzar el termini concedit a l’efecte, es poden dirigir al Registre General de la Diputació
(Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8,30 h a 14, 30 h. en dies laborables, o
presentar-la per qualsevol dels mitjans previstos a l’art. 16,4 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Sisè. Altres dades
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar les fires, mostres, mercats i/o festivals artístics de referència desenvolupats entre
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans de les dates
següents:
-

Quan l’execució del projecte subvencionat sigui durant el primer semestre de l’any (de l’1
de gener al 30 de juny de 2018), la data màxima de justificació serà el 15 de novembre
del 2018.
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-

Quan l’execució del projecte subvencionat sigui durant el segon semestre de l’any (de l’1
de juliol al 31 de desembre de 2018), la data màxima de justificació serà el 31 de març
de 2019.”

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 fires, mostres, mercats i festivals artístics de
referència organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tenen el
seu àmbit d’influència dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any
2018, promoguda per la Gerència de Serveis de Cultura que s’adjunta com a annex III.
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (450.000.- EUR) a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46202, tot i que depenent dels ens
beneficiaris també poden veure’s afectades les aplicacions pressupostàries
G/40103/33410/46902, G/40103/33410/47900 i G/40103/33410/48903 del pressupost
de l’any 2018, dels quals 205.600 € estan condicionats a l’aprovació definitiva de les
corresponents modificacions de crèdit (números 7480, 7514 i 7491).
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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ANNEX III AL DICTAMEN QUE APROVA LA CONVOCATÒRIA, QUE INCORPORA LES
BASES ESPECÍFIQUES, PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS MITJANÇANT EL
PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS, AMB L’OBJECTE DE FINANÇAR FIRES, MOSTRES, MERCATS I FESTIVALS
ARTÍSTICS DE REFERÈNCIA ORGANITZATS PER ENS LOCALS O ENTITATS PRIVADES
DEL SECTOR CULTURAL QUE TENEN EL SEU ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DINS LA
DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2018.
“

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ENS LOCALS
Fires, Mostres, Mercats i Festivals artístics de referència a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018
1. DADES DE LA SUBVENCIÓ
Codi ID BDNS
Àrea/Servei/Oficina

Codi convocatòria
40103 –Oficina de Difusió Artística

Nom de la
Fira/Mostra/Mercat/Festival
Import sol·licitat
Municipi/s de realització de la
Fira/Mostra/Mercat/Festival

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom de l’ens local
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Fax

3. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms

DNI

Càrrec amb el què actua

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que correspongui)

2018/10023
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DNI representant legal
Memòria de la Fira/Mostra/Mercat/Festival pel qual es demana la subvenció (ANNEX 1)
Pressupost de la Fira/Mostra/Mercat/Festival (ANNEX 2)
Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària i altres aspectes recollits a l’art
13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions (ANNEX 3)
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 (ANNEX 4)
Documentació acreditativa dels requisits específics exigits en la convocatòria. Enumerar-los:
1)
2)
3)
4)

5. DESTINACIÓ FINAL DE LA SUBVENCIÓ
(emplenar si la destinació final de la subvenció és transferir-la totalment o parcialment a un altre ens o entitat)

Nom ens
NIF ens
Domicili ens

La presentació d’aquesta sol·licitud comporta l’autorització a la Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir del
sol·licitant l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats
telemàtics. Si el sol·licitant vol denegar aquest consentiment haurà de marcar aquesta casella
NO ACCEPTO, i en
aquest supòsit haurà d’aportar les certificacions previstes als articles 18 i següents del RLGS.

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona/entitat interessada
que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de la Diputació de Barcelona, i que podrà exercir els drets d’accés,
oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.

EXCM. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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ANNEX 1
MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ
Fires, Mostres, Mercats i Festivals artístics de referència a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi ID BDNS
Àrea/Servei/Oficina

Codi de la convocatòria
40103 – Oficina de Difusió Artística

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom de l’ens local
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Nom i cognoms de qui
subscriu

Càrrec

Telèfon

Fax

Correu electrònic

3. DATES DE REALITZACIÓ DE LA FIRA, MOSTRA, MERCAT I/O FESTIVAL
Especifiqueu la data de la fira, mostra, mercat i/o festival.

2018/10023
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4. DESCRIPCIÓ
Descriviu la fira, mostra, mercat o festival de referència, els principals objectius a aconseguir, l’interès
artístic, anys de trajectòria i altres aspectes que resultin rellevants per valorar-ho. Podeu adjuntar la
memòria o dossier de l’esdeveniment en el cas que en disposeu.

5. ÀMBIT I TEMÀTICA
Cal concretar l’àmbit i la temàtica de l’esdeveniment

6. ORGANITZACIÓ
6.1 Configuració de l’equip de treball:
Descriviu la configuració de l’equip de treball, personal propi, empreses contractades o serveis
externalitzats, col·laboracions amb d’altres entitats...

6.2. Direcció artística:
En cas afirmatiu adjuntar currículum del director/a artístic/a.
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7. PROGRAMA

Nom de l’espectacle o activitat

Companyia o autor/a

Localització

Data prevista

8.- ES REALITZA PROGRAMACIÓ DE PRODUCCIÓ O COPRODUCCIÓ PRÒPIA
En cas afirmatiu especifiqueu quina part de la programació i si són produccions o coproduccions.
Igualment es considerarà en aquest aparat si es fomenta la producció mitjançant residències,
convocatòries o amb l’atorgament de premis i guardons.
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9. PLA DE COMUNICACIÓ
Descriure les estratègies de comunicació (web, presència a xarxes socials, accions de comunicació,...).
Podeu adjuntar la memòria o dossier del pla de comunicació i difusió en el cas que en disposeu.

10. DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS EDUCATIVES, DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA I DE
PÚBLICS
Descriure les activitats a on es potencien les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la
ciutadania, així com accions de promoció de públics i tasques de fidelització del públic existent.

11. OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR
Repercussió esperada en el territori. Aportar dades previstes pel que fa a nombre d’assistents i públic
destinatari, així com també aportar les mateixes dades d’edicions anteriors.
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12. ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS
Utilitzeu aquest espai per indicar d’altra informació, si s’escau.
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ANNEX 2
PRESSUPOST PREVIST PER A L’ACTIVITAT PER A LA QUAL SE
SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ
Fires, Mostres, Mercats i Festivals artístics de referència a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2018
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi ID BDNS
Àrea/Servei/Oficina

Codi convocatòria

2018/10023

40103 – Oficina de Difusió Artística

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom de l’ens local
Domicili

NIF

Localitat

CP

Nom i cognoms de qui
subscriu

Càrrec

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

3. PREVISIÓ D’INGRESSOS

IMPORT (€)

Previsió d’ingressos provinents de la venda d’entrades
Recursos propis
Subvencions d’altres Administracions públiques*
Aportacions privades*
Patrocinis
Altres ingressos
TOTAL
* Els imports consignats en aquestes caselles han d’estar desglossades amb detall a l’annex 3 i no ha
de constar la previsió de subvenció d’aquesta sol·licitud
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4. PREVISIÓ DE DESPESES
Personal (persones integrades en l’estructura)
Contractació externa
Despeses en caixets o altres despeses artístiques
Direcció artística
Despeses en comunicació
Despeses en lloguer material escènotècnic (escenaris, so, llum, ...)
Drets d’autor, propietat intel·lectual i/o drets d’exhibició
Despeses indirectes
Altres (consignar conceptes i imports separadament)
TOTAL

DIFERÈNCIA entre INGRESSOS - DESPESES
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA (Import en euros)

IMPORT (€)

Àrea de Presidència
Secretaria General

ANNEX 3
Fires, Mostres, Mercats i Festivals artístics de referència a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom de l’ens local
Nom i cognoms
subscriu

NIF
de

qui

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :
1.

Que l’ens local sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

2.

Que es troba al corrent d’obligacions per reintegrament de subvencions.

3.

Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la subvenció.

4.

Que es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan concedent i al
control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.

5.

Que l’ens al qual represento, ha sol·licitat per la mateixa activitat a altres Administracions Públiques o
entitats privades, les subvencions següents:
ENTITAT CONCEDENT

6.

IDENTIFICACIÓ DE
LA CONVOCATÒRIA

IMPORT

Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la justificació de la
subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions per la mateixa
activitat.
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ANNEX 4
Fires, Mostres, Mercats i Festivals artístics de referència a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom de l’ens local
Nom i cognoms
subscriu

NIF
de

qui

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :
Que, de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, l’activitat objecte de subvenció:
No implica contacte habitual amb menors d’edat.
Implica contacte habitual amb menors d’edat. En aquest cas, l’entitat disposa de les
certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participen en el projecte no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i,
en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a aportar una nova declaració
responsable.

Signatura digital vàlida del/de la representant legal per part de l’ens local
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ENTITATS PRIVADES
Fires, Mostres, Mercats i Festivals artístics de referència a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018
1. DADES DE LA SUBVENCIÓ
Codi ID BDNS
Codi de la convocatòria

2018/10023

Àrea/Servei/Oficina

40103 –Oficina de Difusió Artística

Nom de la
Fira/Mostra/Mercat/Festival
Import sol·licitat
Municipi/s de realització de la
Fira/Mostra/Mercat/Festival

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom o Raó social
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Fax

3. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms

DNI

Càrrec amb el què actua

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que correspongui)
DNI sol·licitant

Escriptura de constitució

N.I.F. de l’entitat

Estatuts

Escriptura d’apoderament

Inscripció registral

Memòria del projecte pel qual es demana la subvenció (ANNEX 1)
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Pressupost del projecte (ANNEX 2)
Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’art 13 L. 38/2003
L.G.S. (ANNEX 3)
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 (ANNEX 4)
Declaració responsable dels ingressos dels òrgans de direcció d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (ANNEX 5)
Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’ens (ANNEX 6)
Compromís de l’ajuntament/s del/s municipi/s on es celebra la fira, mostra, mercat o festival (ANNEX
ens locals)
Documentació acreditativa dels requisits específics exigits en la convocatòria. Enumerar-los:
5)
6)

.../...

5. DADES BANCÀRIES
(compte bancari on s’ha de transferir la subvenció, en cas de resultar beneficiari)
IBAN

La presentació d’aquesta sol·licitud comporta l’autorització a la Diputació de Barcelona perquè pugui
obtenir del sol·licitant l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
a través de certificats telemàtics. Si el sol·licitant vol denegar aquest consentiment haurà de marcar
aquesta casella
NO ACCEPTO, i en aquest supòsit haurà d’aportar les certificacions previstes als
articles 18 i següents del RLGS.
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, s’informa a la persona/entitat interessada que les dades facilitades seran incloses en el
fitxer automatitzat del Registre de documents de la Diputació de Barcelona, i que podrà exercir els drets
d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.
EXCM. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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ANNEX 1
MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ
Fires, Mostres, Mercats i Festivals artístics de referència a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi ID BDNS
Codi de la convocatòria

2018/10023

Àrea/Servei/Oficina

40103 – Oficina de Difusió Artística

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom o raó social
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Nom i cognoms
subscriu

de

qui

Telèfon (fix i mòbil)

Càrrec
Correu
electrònic

3. DATES DE REALITZACIÓ DE LA FIRA, MOSTRA, MERCAT I/O FESTIVAL
Especifiqueu la data de la fira, mostra, mercat i/o festival.
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4. DESCRIPCIÓ
4.1. Descripció del cicle o festival:
Descriviu la fira, mostra, mercat o festival, els principals objectius a aconseguir, l’interès artístic, trajectòria i
altres aspectes que resultin rellevants per valorar el projecte. Podeu adjuntar la memòria o dossier de la
fira, mostra, mercat o festival en el cas que en disposeu

4.2.Trajectòria de la fira, mostra, mercat o festival:
Indicar el número d’edicions que porta celebrades

5. ÀMBIT I TEMÀTICA
Cal concretar l’àmbit i la temàtica de l’esdeveniment
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6. ORGANITZACIÓ

6.1 Configuració de l’equip de treball:
Descriviu la configuració de l’equip de treball, personal propi, empreses contractades o serveis
externalitzats, col·laboracions amb d’altres entitats...

6.2. Trajectòria professional de la direcció artística:
En cas afirmatiu adjuntar currículum del director/a artístic/a.

7. PROGRAMA
Podeu adjuntar el programa o dossier en el cas que en disposeu
Nom de l’espectacle o activitat

Companyia o autor/a

Localització

8.- ES REALITZA PROGRAMACIÓ DE PRODUCCIÓ O COPRODUCCIÓ PRÒPIA

Data prevista
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En cas afirmatiu especifiqueu quina part de la programació i si són produccions o coproduccions. Igualment
es considerarà en aquest aparat si es fomenta la producció mitjançant residències, convocatòries o amb
l’atorgament de premis i guardons.

9. PLA DE COMUNICACIÓ
Descriure les estratègies de comunicació (web, presència a xarxes socials, accions de comunicació,...).
Podeu adjuntar la memòria o dossier del pla de comunicació i difusió en el cas que en disposeu.

10.- DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS EDUCATIVES, DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA I DE
PÚBLICS
Descriure les activitats a on es potencien les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la
ciutadania, així com accions de promoció de públics i tasques de fidelització del públic existent.
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11. OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR
Repercussió esperada en el territori. Aportar dades previstes pel que fa a nombre d’assistents i públic
destinatari, així com també aportar les mateixes dades d’edicions anteriors.

12. ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS
Utilitzeu aquest espai per indicar d’altra informació, si s’escau.
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ANNEX 2
PRESSUPOST PREVIST PER A L’ACTIVITAT PER A LA QUAL SE SOL·LICITA
LA SUBVENCIÓ
Fires, Mostres, Mercats i Festivals artístics de referència a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Codi ID BDNS
Codi convocatòria

2018/10023

Àrea/Servei/Oficina

40103 – Oficina de Difusió Artística

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom o raó social
Domicili

NIF

Localitat

CP

Persona de contacte

Càrrec

Telèfon (fix i mòbil)

Correu
electrònic

3. PREVISIÓ D’INGRESSOS

IMPORT (€)

Previsió d’ingressos provinents de la venda d’entrades
Recursos propis
Subvencions d’altres Administracions públiques*
Aportacions privades*
Patrocinis
Altres ingressos
TOTAL
* Els imports consignats en aquestes caselles han d’estar desglossades amb detall a l’annex 3 i no ha de
constar la previsió de subvenció d’aquesta sol·licitud
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4. PREVISIÓ DE DESPESES
Personal (persones integrades en l’estructura de l’entitat)
Contractació externa
Despeses en caixets o altres despeses artístiques
Direcció artística
Despeses en comunicació
Despeses en lloguer material escènotècnic (escenaris, so, llum, ...)
Drets d’autor, propietat intel·lectual i/o drets d’exhibició
Despeses indirectes
Altres (consignar conceptes i imports separadament)
TOTAL

DIFERÈNCIA entre INGRESSOS - DESPESES
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA (Import en euros)

IMPORT (€)
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ANNEX 3
Fires, Mostres, Mercats i Festivals artístics de referència a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :
7. Que l’entitat a la qual representa reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els
següents:
a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics o per delictes de prevaricació, cohecho,
malversació de caudals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes
urbanístics.
b) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarada insolvent
en qualsevol procediment, no trobar-se declarada en concurs, llevat que en aquest hagi
adquirit l’eficàcia un conveni, no estar subjecta a intervenció judicial o haver estat
inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació
fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/ores de les societats mercantils o
aquells que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels
supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de
l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, o tractar-se
de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa
autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini
reglamentàriament.
f)

No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.

g) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.
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h) No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons aquesta llei o altres que així ho estableixin.
i)

Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de
Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en cap
dels supòsits relacionats a les lletres a) a h).

j)

Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes de prohibició previstes
als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del
Dret d’Associació.

k) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en
l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en virtut de
la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.
8. Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la
subvenció.
9. Que es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona.
10. Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per la mateixa activitat, a
altres Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents:

ENTITAT
CONCEDENT

ACTIVITAT PER LA
QUAL SE SOL·LICITA
LA SUBVENCIÓ

IDENTIFICACIÓ DE
LA CONVOCATÒRIA

IMPORT

11. Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la justificació
de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions
per la mateixa activitat.
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ANNEX 4
Fires, Mostres, Mercats i Festivals artístics de referència a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :
Que, de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema
de protecció a la infància i l’adolescència, l’activitat objecte de subvenció:

No implica contacte habitual amb menors d’edat.
Implica contacte habitual amb menors d’edat. En aquest cas, l’entitat disposa de les
certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participen en el
projecte no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual i, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a
aportar una nova declaració responsable.
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ANNEX 5
(complimentar únicament en aquells casos en què l’import sol·licitat
de subvenció sigui superior als 10.000 euros)
Fires, Mostres, Mercats i Festivals artístics de referència a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :
1. Que, de conformitat amb allò que preveu l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les retribucions
dels òrgans de direcció o administració de l’entitat a la qual represento són actualment
les següents:

CÀRREC

SALARI BRUT
ANUAL

2. Que resto assabentat que, en el cas que la subvenció concedida sigui superior als
10.000 euros i en compliment d’allò previst al citat precepte, la Diputació de Barcelona
farà públiques aquestes retribucions.
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ANNEX 6
(complimentar únicament en aquells casos en què l’entitat ja hagi aportat
a la Diputació de Barcelona documentació acreditativa de la seva personalitat jurídica
i de la seva representació legal)

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :

Que els següents documents de l’entitat a la qual representa, que van ser presentats en data
__________ , en relació a l’expedient ___________, gestionat per ____________ (centre gestor)
de la Diputació de Barcelona, continuen vigents a data d’avui.
Escriptura d’apoderament
Escriptura de constitució
Estatuts
Altres: (indicar quins) _________________________________

Signatura digital vàlida del/de la representant legal de l’entitat
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ANNEX ENS LOCAL
Fires, Mostres, Mercats i Festivals artístics de referència a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018

COMPROMÍS DE L’ENS LOCAL
Nom Ens Local

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua
Cicle / festival al que es dona suport
Regulació jurídica del suport
Aportació econòmica de l’Ajuntament
al projecte
Aportació en espècies de l’ens local al
projecte

A través d’aquest escrit faig constar que el Fira/Mostra/Mercat/Festival de referència
.......................................... que es celebra al municipi de ........................................... organitzat
per ........................................................ és un esdeveniment d’interès cultural i un gran actiu pel
nostre municipi.
Signatura digital vàlida del/de la representant legal per part de l’ens local

29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar una despesa de 225 €, per fer front als imports no incorporats al
pressupost 2018, com a romanents de crèdit, que van ser aprovats per acord de
la Junta de Govern en sessió ordinària de data 18 de desembre de 2017.- 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 5 d’octubre de 2017 va aprovar el dictamen (registre d’acords
470/17) que proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions
mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports amb l’objecte de fomentar les programacions d’arts escèniques i musicals
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adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no
oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2017-2018.
La Junta de Govern de data 18 de desembre de 2017 va aprovar el dictamen (registre
d’acords 742/17) que proposava, per delegació de la Presidència, la concessió de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, amb l’objecte de
fomentar les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els
municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al
teatre, per al curs escolar 2017-2018.
A l’esmentat acord es van adjudicar, entre d’altres, els següents ajuts:
Ajuntament

NIF

Gavà
Gualba
Sant Llorenç Savall

P0808800G
P0809600J
P0822100D

Import
(€)
150,00
150,00
150,00

Anualitat
2017
75 €
75 €
75 €

Anualit
at 2018
75 €
75 €
75 €

Operació
comptable
1703005729
1703005729
1703005729

Posició
99-100
11-12
29-30

Atès que els esmentats ajuts poden ser justificats fins el dia 1 d’octubre 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
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de data 30
d’octubre de 2017 (registre de resolucions 10587):
Ajuntament
Gavà
Gualba
Sant Llorenç Savall

Import de la concessió no
incorporada com a romanents
75.- EUR
75.- EUR
75.- EUR

FONAMENTS DE DRET
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 el punt 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) que atribueix a la Junta de Govern la
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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 del següent:
ACORD
Únic. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de dos-cents vint-i-cinc euros
(225.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46201 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
Gavà
Gualba
Sant Llorenç Savall

Import saldo no
incorporat
75.- EUR
75.- EUR
75.- EUR

Nova Operació comptable
exercici 2018
1803002020.1
1803002020.2
1803002020.3

“
Gerència del Serveis d’Educació
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i
Arts, així com el model de sol·licitud d’adhesió de les entitats locals a la
mateixa.- 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:
“La Diputació de Barcelona impulsa una línia de treball de consolidació d’un sistema
de xarxes de centres educatius de titularitat municipal. Aquesta estratègia de xarxes té
la intenció de reforçar l’acció dels governs locals en el desenvolupament del Servei
d’Educació de Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a
l’entorn. Entre altres línies d’actuació, l’assoliment d’aquest objectiu implica enfortir els
centres educatius de titularitat municipal, en la mesura que contribueixin a ampliar les
oportunitats educatives.
En concret, des del món local s’entén que les escoles municipals de música, les
escoles de música i dansa i els centres de les arts són instruments clau en el foment
de les polítiques d’educació artística i cultural dels municipis i territoris que aporten un
valor educatiu i influència en l’èxit escolar, un servei a la comunitat, promovent la
participació i la cohesió social i eines per assolir els objectius culturals i socials.
Davant d’aquesta realitat, la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts vol ser un
instrument que permeti intensificar l’acompanyament als ens locals que són titulars
d’aquestes escoles, propiciant el diàleg i el treball col·laboratiu.
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La Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts és una agrupació voluntària, sense
personalitat jurídica pròpia, formada per tots aquells ens locals de la demarcació de
Barcelona que són titulars d’una escola de música, ó de música i dansa, d’escola d’art,
ó centres de les arts i que s’hi adhereixen mitjançant aquest Protocol i per la Diputació
de Barcelona.
L'objectiu de la Xarxa és contribuir a reforçar, a mig i llarg termini, el valor educatiu,
social i cultural de la música i l’art, tot posant en valor la contribució que des del món
local es pot fer per avançar en els processos d’aprenentatge i de desenvolupament
integral de les persones.
Mitjançant aquest Protocol s’estableix el marc general i els principis que regiran la
Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts, i serà l’instrument de referència per tal de
regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i les entitats locals que s’hi
adhereixin.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’epígraf 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 per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril
de 2016), complementada i modificada per decret de la Presidència núm. 8535/17, de
5 de setembre de 2017, rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de
2017, 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 el Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals
de Música i Arts, el text del qual es transcriu a continuació:
PROTOCOL GENERAL D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ESCOLES MUNICIPALS DE
MÚSICA I ARTS
1.- Preàmbul
La Diputació de Barcelona impulsa una línia de treball de consolidació d’un sistema de
xarxes de centres educatius de titularitat municipal. Aquesta estratègia de xarxes té la
intenció de reforçar l’acció dels governs locals en el desenvolupament del Servei d’Educació
de Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a l’entorn. Entre
altres línies d’actuació, l’assoliment d’aquest objectiu implica enfortir els centres educatius
de titularitat municipal, en la mesura que contribueixin a ampliar les oportunitats educatives.
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En concret, des del món local s’entén que les escoles municipals de música, les escoles de
música i dansa, les escoles d’art i els centres de les arts són instruments clau en el foment
de les polítiques d’educació artística i cultural dels municipis i territoris que aporten un valor
educatiu i influència en l’èxit escolar, un servei a la comunitat, promovent la participació i la
cohesió social i eines per assolir els objectius culturals i socials.
Davant d’aquesta realitat, la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts vol ser un
instrument que permeti intensificar l’acompanyament als ens locals que són titulars
d’aquestes escoles, propiciant el diàleg i el treball col·laboratiu.
L'objectiu de la Xarxa és contribuir a reforçar, a mig i llarg termini, el valor educatiu, social i
cultural de la música i l’art, tot posant en valor la contribució que des del món local es pot fer
per avançar en els processos d’aprenentatge i de desenvolupament integral de les
persones.
2.- Objecte del Protocol
Aquest protocol té per objecte formalitzar la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts
(XEMMA) i establir el marc general i els principis que regiran la Xarxa d’escoles municipals
de música i arts, i serà l’instrument de referència per tal de regular les relacions entre la
Diputació de Barcelona i les entitats locals que s’hi adhereixin.
3.- La Xarxa d’escoles municipals de música i arts.
La XEMMA és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada per la
Diputació de Barcelona i tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que són
titulars d’una escola de música i arts i que s’hi adhereixen mitjançant aquest Protocol.
La finalitat de la Xarxa és esdevenir un espai d’intercanvi i d’aprenentatge compartit que
promogui i consolidi el treball dels ens locals en l’àmbit de l’educació artística. La Gerència
de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona treballa per integrar el conjunt de
suports econòmics, tècnics i formatius en el marc de la Xarxa.
4.- Línies d’actuació de la Xarxa
Les línies d’actuació que dirigiran els objectius de la Xarxa són les següents:


Territori i polítiques locals: Posar en valor la funció educativa, social i cultural de les
escoles municipals de música i arts. Reforçar el paper de l’entorn tot connectant
agents, serveis i recursos del territori.



Gestió de centres: Contribuir a la sostenibilitat i millora de les escoles municipals de
música i arts i fomentar la qualitat educativa.



Innovació educativa: Compartir l'estratègia, el coneixement i l'experiència dels
ajuntaments i les escoles municipals de música i arts.



Educació artística i aprenentatge: Reforçar la contribució de l’educació artística als
processos d’aprenentatge i de desenvolupament integral de les persones.
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5.- Requisits de participació
Poden ser membres de la Xarxa els ens locals de la demarcació de Barcelona que siguin
titulars d’una escola de música, ó de música i dansa, d’escoles d’art, ó de centres de les arts
i que compleixin amb els requeriments d’aquest Protocol.
La Diputació de Barcelona, representada per la Gerència dels Serveis d’Educació, ostenta la
condició de membre coordinador com a promotora de la Xarxa.
6.- Procediment d’adhesió i pèrdua de membre
6.1. En qualsevol moment, els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa i compleixin amb
els requisits de la clàusula cinquena, hauran d’aprovar, per part de l’òrgan competent que
correspongui, la sol·licitud d’adhesió, en els termes establerts en el model que s’aprova
juntament amb aquest Protocol, i trametre-la electrònicament a través de la seu electrònica
de la Diputació de Barcelona
https://seuelectronica.diba/cat/sol·licitud-general.asp .
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions definides en el
present Protocol així com el compromís d’assumir les obligacions derivades de la seva
condició de membres.
6.2. La Diputació de Barcelona, en cas de que l’ens local sol·licitant compleixi les condicions per
ser membre de la Xarxa, aprovarà l’adhesió a la XEMMA.
6.3. La condició de membre es perdrà:
-

per decisió voluntària d’aquest, mitjançant l’adopció de la corresponent resolució de
l’òrgan competent, degudament notificat a la Diputació de Barcelona.
per haver cessat les condicions exigibles per ser membre de la Xarxa o per
incompliment dels compromisos establerts en aquest Protocol prèvia resolució de
l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona amb audiència prèvia de l’entitat
afectada.

7.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet a:
•
•
•
•
•

coordinar la planificació, organització, dinamització i seguiment de les actuacions de la
XEMMA.
confeccionar un pla de treball, de caràcter anual o bianual, previ anàlisi de la detecció
de necessitats i en consonància amb les línies d’actuació de la Xarxa.
crear grups de treball amb l’objectiu de desplegar el pla de treball abans esmentat.
organitzar de forma periòdica trobades entre els membres dels grups de treball de la
XEMMA.
convocar i promoure la participació de tots els membres de la XEMMA en una trobada
plenària anual on s’exposin els resultats obtinguts, i reunions extraordinàries sempre
que es consideri oportú.
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8.- Compromisos dels ens locals
Els ens locals es comprometen a:
•
•
•
•
•
•
•
•

participar en la detecció i priorització de les necessitats i oportunitats pròpies de l’àmbit
de la xarxa.
col·laborar en el disseny de les actuacions segons les necessitats detectades.
confeccionar els plans d’acció de la Xarxa.
participar en els espais d’intercanvi i altres activitats programades que s’organitzin en el
marc de la Xarxa.
cooperar en els sistemes de seguiment i avaluació de les actuacions que desenvolupi
la Xarxa.
designar la persona que actuarà en representació de l’ens local davant la Xarxa com a
referent o tècnic.
facilitar a la Diputació de Barcelona tota la informació necessària pel desenvolupament
de les actuacions pròpies de la Xarxa.
autoritzar a la Diputació de Barcelona a la utilització i difusió de la informació i les
dades publicades a les memòries, estudis i altres treballs derivats de l’activitat de la
Xarxa.

9.- Funcionament
La Diputació de Barcelona, representada per la Gerència de Serveis d’Educació, assumeix
la coordinació, planificació, organització, dinamització i seguiment de les actuacions de la
Xarxa, tasca que es desenvoluparà des d’una Secretaria tècnica creada a tal efecte.
Les actuacions de la XEMMA es recolliran en un pla de treball, elaborat a partir d’una
detecció de necessitats prèvia i en línia amb els objectius estratègics de la xarxa.
Cada actuació es desplegarà en el seu pla d’acció, i es portarà a terme a partir del treball
col·laboratiu dels membres de la Xarxa, organitzats en grups de treball. Cadascun dels
grups de treball tindrà un interlocutor amb la Secretaria tècnica per fer el seguiment de les
accions i del compliment del pla de treball.
Periòdicament s’organitzaran trobades amb els grups de treball per comprovar i compartir
els avenços realitzats. A més d’aquestes trobades parcials, cada any es realitzarà una
trobada plenària, on es convocarà a tots els membres de la XEMMA amb tots els seus
perfils (polític, tècnic i docent). En el marc d’aquesta trobada plenària es presentaran els
plans de treball i es els resultats obtinguts.
La Diputació de Barcelona podrà convidar a participar en les activitats de la Xarxa a
representants o col·laboradors d’entitats o centres de referència d’educació artística
per col·laborar de manera habitual o extraordinària en l’àmbit de treball de la XEMMA.
10.- Modificació del Protocol
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La Diputació de Barcelona podrà modificar el present Protocol i/o actualitzar-lo per adaptarlo a les necessitats del moment. Les modificacions seran comunicades a tots els membres i
publicades al BOPB i seu electrònica de la Diputació.
11.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts, com a corresponsables del tractament, s’obliguen a complir el Reglament
europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades, en tots els tractaments de
dades personals realitzats a l’empara d’aquest conveni.
Els signants i les persones de les quals, per l’acompliment de l’objecte del present protocol,
es tractin dades personals seran informades del tractament de les seves dades per tots els
responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD.
12.- Vigència i causes d’extinció de la Xarxa
El present Protocol entrarà en vigor un cop publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
La Xarxa tindrà una durada indefinida, determinada pels compliments de les finalitats
recollides en aquest Protocol i podrà extingir-se en qualsevol moment per alguna de les
causes següents:
•
•
•

per acord de la Diputació de Barcelona
per impossibilitat legal o material de realitzar els seus objectius
per qualsevol altra circumstància legal

L’acord d’extinció de la XEMMA s’haurà de notificar a tots els membres de la Xarxa i
publicar al BOPB.
13.- Propietat intel·lectual
Les obres i/o activitats que realitzin els participants de la Xarxa seran de la seva autoria. El
drets d’explotació ho seran en exclusiva, en qualsevol país del món i sota qualsevol format
(en especial, comunicació pública, transformació, reproducció i distribució, inclosos en tot
cas la traducció i el subtitulat o doblatge a qualsevol idioma), i amb caràcter indefinit.
Les obres i/o activitats que, a instància d’un ens local, s’aportin per part col·laboradors es
regiran pel règim jurídic que, al respecte, hagin acordat entre ambdós.
14.- Règim jurídic i jurisdicció competent
En tot allò no previst en el present Protocol, s’aplicarà l’establert a la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i la resta de l’ordenament de règim local aplicable, especialment la llei
39/2015, d’1 octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
i la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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Aquest Protocol té naturalesa administrativa. Els membres es comprometen a resoldre de
manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el seu desenvolupament. En cas
que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el
compliment d’aquest Protocol seran resoltes per l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu de la ciutat de Barcelona”

Segon. APROVAR l’Annex corresponent al model de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa
d’Escoles Municipals de Música i Arts.
Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors.”
ANNEX AL DICTAMEN REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL GENERAL PER A
L’ADHESIÓ A LA XARXA D’ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA I ARTS PROMOGUDA
PER LA GERÈNCIA DELS SERVEIS D’EDUCACIÓ –ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
MODEL DE SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA XARXA D’ESCOLES MUNICIPALS DE
MÚSICA I ARTS

En ............(nom i cognoms)........................, com a alcalde/alcaldessa o
secretari/secretària del .....................(nom
entitat)....................,
us
comunico que:

(Nom de l'òrgan competent) ......................... ha aprovat en data................la
sol·licitud d'adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts
promoguda per la Diputació de Barcelona que implica l'acceptació del contingut
del Protocol per a l'adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .....(data)...., amb tots els
drets i compromisos que se'n deriven.

S'adjunta el certificat del/de la Secretari/ària on es reprodueix l'acord de l'òrgan
competent de l'ens.

I per a què així consti, ........................, com a alcalde/alcaldessa o
secretari/secretària signo

31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals, així
com el model de sol·licitud d’adhesió de les entitats locals a la mateixa.- 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:
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“La Diputació de Barcelona impulsa una línia de treball de consolidació d’un sistema
de xarxes de centres educatius de titularitat municipal. Aquesta estratègia de xarxes té
la intenció de reforçar l’acció dels governs locals en el desenvolupament del Servei
d’Educació de Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a
l’entorn. Entre altres línies d’actuació, l’assoliment d’aquest objectiu implica enfortir els
centres educatius de titularitat municipal, en la mesura que contribueixin a ampliar les
oportunitats educatives.
En concret, des del món local s’entén que les escoles bressol municipals són
instruments clau en el foment de les polítiques d’atenció als infants de 0 a 3 anys i a
les seves famílies en l’àmbit de l’educació, fonamental per poder donar resposta a les
necessitats d’una etapa crucial en la vida de les persones.
Davant d’aquesta realitat, la Xarxa d’Escoles Bressol Municipal vol ser un instrument
que permeti intensificar l’acompanyament als ens locals que són titulars d’aquestes
escoles, propiciant el diàleg i el treball col·laboratiu.
La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals és una agrupació voluntària, sense personalitat
jurídica pròpia, formada per tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que
són titulars d’una escola bressol i que s’hi adhereixen mitjançant aquest Protocol i per
la Diputació de Barcelona.
L'objectiu de la Xarxa es posar en valor la contribució del món local a l'educació de la
primera infància, i continuar avançant en el suport a la sostenibilitat i la millora
d'aquests centres educatius, fonamentals per la seva capacitat de detecció i
modificació de les situacions de risc social o de desigualtat que poden incidir en els
processos d’aprenentatge futurs i en la transició a les etapes educatives posteriors.
Mitjançant aquest Protocol s’estableix el marc general i els principis que regiran la
Xarxa d’Escoles Bressol Municipals, i serà l’instrument de referència per tal de regular
les relacions entre la Diputació de Barcelona i les entitats locals que s’hi adhereixin.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’epígraf 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 per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril
de 2016), complementada i modificada per decret de la Presidència núm. 8535/17, de
5 de setembre de 2017, rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de
2017, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Bressol
Municipals, el text del qual es transcriu a continuació:
PROTOCOL GENERAL D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ESCOLES
BRESSOL MUNICIPALS
1.- Preàmbul
La Diputació de Barcelona impulsa una línia de treball de consolidació d’un sistema de
xarxes de centres educatius de titularitat municipal. Aquesta estratègia de xarxes té la
intenció de reforçar l’acció dels governs locals en el desenvolupament del Servei d’Educació
de Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a l’entorn. Entre
altres línies d’actuació, l’assoliment d’aquest objectiu implica enfortir els centres educatius
de titularitat municipal, en la mesura que contribueixin a ampliar les oportunitats educatives.
En concret, des del món local s’entén que les escoles bressol municipals són instruments
clau en el foment de les polítiques d’atenció als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies
en l’àmbit de l’educació, fonamental per poder donar resposta a les necessitats d’una etapa
crucial en la vida de les persones.
Davant d’aquesta realitat, la Xarxa d’Escoles Bressol Municipal vol ser un instrument que
permeti intensificar l’acompanyament als ens locals que són titulars d’aquestes escoles,
propiciant el diàleg i el treball col·laboratiu.
L'objectiu de la Xarxa es posar en valor la contribució del món local a l'educació de la
primera infància, i continuar avançant en el suport a la sostenibilitat i la millora d'aquests
centres educatius, fonamentals per la seva capacitat de detecció i modificació de les
situacions de risc social o de desigualtat que poden incidir en els processos d’aprenentatge
futurs i en la transició a les etapes educatives posteriors.
2.- Objecte del Protocol
Aquest protocol té per objecte formalitzar la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals (XEBM) i
establir el marc general i els principis que regiran la Xarxa d’escoles bressol municipals, i
serà l’instrument de referència per tal de regular les relacions entre la Diputació de
Barcelona i les entitats locals que s’hi adhereixin.
3.- La Xarxa d’escoles bressol municipals.
La XEBM és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada per la
Diputació de Barcelona i tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que són
titulars d’una escola bressol i que s’hi adhereixen mitjançant aquest Protocol.
La finalitat de la Xarxa és esdevenir un espai d’intercanvi i d’aprenentatge compartit que
promogui i consolidi el treball dels ens locals en l’àmbit de l’educació de la primera infància.
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La Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona treballa per integrar el
conjunt de suports econòmics, tècnics i formatius en el marc de la Xarxa.
4.- Línies d’actuació de la Xarxa
Les línies d’actuació que dirigiran els objectius de la Xarxa són les següents:
 Territori i polítiques locals: Posar de relleu el valor educatiu de l’educació de 0 a 3
anys, especialment mitjançant les escoles bressol municipals. Reforçar el paper de
l’entorn tot connectant agents, serveis i recursos del territori.
 Gestió de centres: Contribuir a la sostenibilitat i millora de les escoles bressol
municipals i fomentar la qualitat educativa.
 Innovació educativa: Compartir l'estratègia, el coneixement i l'experiència dels
ajuntaments i les escoles bressol municipals.
 Igualtat d’oportunitats i conciliació: Reforçar la contribució dels ajuntaments i de les
escoles bressol municipals a la igualtat d’oportunitats educatives i a la conciliació de la
vida familiar i laboral.
5.- Requisits de participació
Poden ser membres de la Xarxa els ens locals de la demarcació de Barcelona que siguin
titulars d’una escola bressol i que compleixin amb els requeriments d’aquest Protocol.
La Diputació de Barcelona, representada per la Gerència dels Serveis d’Educació, ostenta la
condició de membre coordinador com a promotora de la Xarxa.
6.- Procediment d’adhesió i pèrdua de membre
6.1. En qualsevol moment, els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa i compleixin
amb els requisits de la clàusula cinquena, hauran d’aprovar, per part de l’òrgan
competent que correspongui, la sol·licitud d’adhesió, en els termes establerts en el
model que s’aprova juntament amb aquest Protocol, i trametre-la electrònicament a
través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba/cat/sol·licitud-general.asp.
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions definides en el
present Protocol així com el compromís d’assumir les obligacions derivades de la seva
condició de membres.
6.2. La Diputació de Barcelona, en cas de que l’ens local sol·licitant compleixi les condicions per
ser membre de la Xarxa, aprovarà l’adhesió a la XEBM.

6.3. La condició de membre es perdrà:
- per decisió voluntària d’aquest, mitjançant l’adopció de la corresponent resolució de
l’òrgan competent, degudament notificat a la Diputació de Barcelona.
- per haver cessat les condicions exigibles per ser membre de la Xarxa o per
incompliment dels compromisos establerts en aquest Protocol prèvia resolució de
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l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona amb audiència prèvia de l’entitat
afectada.
7.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet a:
•
•
•
•
•

coordinar la planificació, organització, dinamització i seguiment de les actuacions de la
XEBM.
confeccionar un pla de treball, de caràcter anual o bianual, previ anàlisi de la detecció
de necessitats i en consonància amb les línies d’actuació de la Xarxa.
crear grups de treball amb l’objectiu de desplegar el pla de treball abans esmentat.
organitzar de forma periòdica trobades entre els membres dels grups de treball de la
XEBM.
convocar i promoure la participació de tots els membres de la XEBM en una trobada
plenària anual on s’exposin els resultats obtinguts, i reunions extraordinàries sempre
que es consideri oportú.

8.- Compromisos dels ens locals
Els ens locals es comprometen a:
•
•
•
•
•
•
•
•

participar en la detecció i priorització de les necessitats i oportunitats pròpies de l’àmbit
de la xarxa.
col·laborar en el disseny de les actuacions segons les necessitats detectades.
confeccionar els plans d’acció de la Xarxa.
participar en els espais d’intercanvi i altres activitats programades que s’organitzin en el
marc de la Xarxa.
cooperar en els sistemes de seguiment i avaluació de les actuacions que desenvolupi
la Xarxa.
designar la persona que actuarà en representació de l’ens local davant la Xarxa com a
referent o tècnic.
facilitar a la Diputació de Barcelona tota la informació necessària pel desenvolupament
de les actuacions pròpies de la Xarxa.
autoritzar a la Diputació de Barcelona a la utilització i difusió de la informació i les
dades publicades a les memòries, estudis i altres treballs derivats de l’activitat de la
Xarxa.

9.- Funcionament
La Diputació de Barcelona, representada per la Gerència de Serveis d’Educació, assumeix
la coordinació, planificació, organització, dinamització i seguiment de les actuacions de la
Xarxa, tasca que es desenvoluparà des d’una Secretaria tècnica creada a tal efecte.
Les actuacions de la XEBM es recolliran en un pla de treball, elaborat a partir d’una
detecció de necessitats prèvia i en línia amb els objectius estratègics de la xarxa.
Cada actuació es desplegarà en el seu pla d’acció, i es portarà a terme a partir del treball
col·laboratiu dels membres de la Xarxa, organitzats en grups de treball. Cadascun dels
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grups de treball tindrà un interlocutor amb la Secretaria tècnica per fer el seguiment de les
accions i del compliment del pla de treball.
Periòdicament s’organitzaran trobades amb els grups de treball per comprovar i compartir
els avenços realitzats. A més d’aquestes trobades parcials, cada any es realitzarà una
trobada plenària, on es convocarà a tots els membres de la XEBM amb tots els seus perfils
(polític, tècnic i docent). En el marc d’aquesta trobada plenària es presentaran els plans de
treball i es els resultats obtinguts.
La Diputació de Barcelona podrà convidar a participar en les activitats de la Xarxa a
representants o col·laboradors d’entitats o centres de referència d’educació artística
per col·laborar de manera habitual o extraordinària en l’àmbit de treball de la XEBM.
10.- Modificació del Protocol
La Diputació de Barcelona podrà modificar el present Protocol i/o actualitzar-lo per adaptarlo a les necessitats del moment. Les modificacions seran comunicades a tots els membres i
publicades al BOPB i seu electrònica de la Diputació.
11.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts, com a corresponsables del tractament, s’obliguen a complir el Reglament
europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades, en tots els tractaments de
dades personals realitzats a l’empara d’aquest conveni.
Els signants i les persones de les quals, per l’acompliment de l’objecte del present protocol,
es tractin dades personals seran informades del tractament de les seves dades per tots els
responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD.
12.- Vigència i causes d’extinció de la Xarxa
El present Protocol entrarà en vigor un cop publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
La Xarxa tindrà una durada indefinida, determinada pels compliments de les finalitats
recollides en aquest Protocol i podrà extingir-se en qualsevol moment per alguna de les
causes següents:
•
•
•

per acord de la Diputació de Barcelona
per impossibilitat legal o material de realitzar els seus objectius
per qualsevol altra circumstància legal

L’acord d’extinció de la XEBM s’haurà de notificar a tots els membres de la Xarxa i publicar
al BOPB.
13.- Propietat intel·lectual
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Les obres i/o activitats que realitzin els participants de la Xarxa seran de la seva autoria. El
drets d’explotació ho seran en exclusiva, en qualsevol país del món i sota qualsevol format
(en especial, comunicació pública, transformació, reproducció i distribució, inclosos en tot
cas la traducció i el subtitulat o doblatge a qualsevol idioma), i amb caràcter indefinit.
Les obres i/o activitats que, a instància d’un ens local, s’aportin per part col·laboradors es
regiran pel règim jurídic que, al respecte, hagin acordat entre ambdós.
14.- Règim jurídic i jurisdicció competent
En tot allò no previst en el present Protocol, s’aplicarà l’establert a la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i la resta de l’ordenament de règim local aplicable, especialment la llei
39/2015, d’1 octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
i la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Aquest Protocol té naturalesa administrativa. Els membres es comprometen a resoldre de
manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el seu desenvolupament. En cas
que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el
compliment d’aquest Protocol seran resoltes per l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu de la ciutat de Barcelona”

Segon. APROVAR l’Annex corresponent al model de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa
d’Escoles Bressol Municipals.
Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors.”
ANNEX AL DICTAMEN REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL GENERAL PER A
L’ADHESIÓ A LA XARXA D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS PROMOGUDA PER LA
GERÈNCIA DELS SERVEIS D’EDUCACIÓ –ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
MODEL DE SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA XARXA D’ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS

En ............(nom i cognoms)........................, com a alcalde/alcaldessa o
secretari/secretària del .....................(nom
entitat)....................,
us
comunico que:
(Nom de l'òrgan competent) ......................... ha aprovat en data................la
sol·licitud d'adhesió a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals promoguda per la
Diputació de Barcelona que implica l'acceptació del contingut del Protocol per a
l'adhesió a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona .....(data)...., amb tots els drets i compromisos que se'n
deriven.
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S'adjunta el certificat del/de la Secretari/ària on es reprodueix l'acord de l'òrgan
competent de l'ens.
I per a què així consti, ........................, com a alcalde/alcaldessa o
secretari/secretària signo

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de la 22a. edició dels
Premis de Prevenció d’Incendis Forestals, per un import de 22.000 €.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant
RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de març de 2017 i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de maig de 2017.
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que des de l’any 1986 la Diputació de Barcelona, actualment a través de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, desenvolupa els Plans i programes de Prevenció municipal
d’Incendis Forestals, amb la col·laboració dels ajuntaments i les Agrupacions de
Defensa Forestal (en endavant ADF).
Considerant que aquesta prevenció no és el resultat de l’acció singular d’una
administració, sinó que és el resultat de la corresponsabilització dels ajuntaments i,
molt especialment, de les ADF, associacions de dret formades per propietaris
forestals, ajuntaments i associacions de voluntaris que tenen com a finalitat la
prevenció i lluita dels incendis forestals.
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Vist que per reconèixer públicament la tasca voluntària de les ADF, la Diputació de
Barcelona va crear l’any 1997 els Premis per a la Prevenció dels Incendis Forestals
adreçats a les ADF.
Atès que enguany l’objecte de les tres modalitats per premiar són: Premi Honorífic
Joaquim M. de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria d’una persona en
relació a la prevenció d’incendis forestals, el Premi Jordi Peix i Massip al projecte
d’informació i sensibilització de la societat per a la prevenció d’incendis forestals, i el
Premi Rossend Montané al projecte de planificació de la gestió per a la prevenció
d’incendis forestals.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és VINT-I-DOS
MIL EUROS (22.000,00€) a càrrec de l’aplicació pressupostaria G/50405/17200/48100
del pressupost de l’exercici 2018.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS, així com allò previst als articles del Títol
V de l’Ordenança de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
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 4 de la
Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de
subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al
BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix publicar el corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua
catalana i castellana.
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vist l’apartat els apartats 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria número 201820185120009953, que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament, mitjançant el procediment de concurrència
competitiva dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de
Barcelona, Vint-i-dosena edició, el text íntegre del qual és el següent:
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Convocatòria i bases específiques per a l’atorgament dels premis mitjançant el
procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , amb
l’objecte de la Vint-i-dosena Edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona (2018).
1. INDICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I DIARI OFICIAL ON
ES PUBLICA.
1.1. 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 i publicada
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 9 de maig de 2017.
1.2. La Present convocatòria incorpora les bases especifiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article
23.2.a) LGS i l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
2. OBJECTE I FINALITAT DELS PREMIS
2.1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió dels premis de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, incloent el Premi Honorífic
Joaquim M. de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria d’una persona en
relació a la prevenció d’incendis forestals, el Premi Jordi Peix i Massip al projecte
d’informació i sensibilització de la societat per a la prevenció d’incendis forestals, i el Premi
Rossend Montané al projecte de planificació de la gestió per a la prevenció d’incendis
forestals.
3. BENEFICIARIS
3.1. Podran ser beneficiaris dels premis previstos en la present convocatòria, totes les
Agrupacions de Defensa Forestal de la província de Barcelona (en endavant ADF).
3.2. En el cas que una candidatura pel premi Jordi Peix o el premi Rossend Montané es
correspongui a un projecte de col·laboració entre diverses ADF, el premi i l’administració
d’aquests recursos econòmics per l’execució del projecte correspondrà a l’ADF que figuri en
la instància que ha d’acompanyar a la documentació requerida, d’acord amb el model de
genèric definit per la Diputació de Barcelona.
3.3. Una mateixa ADF no podrà guanyar per la mateixa categoria de premi en dues edicions
consecutives.
4. REQUISITS
4.1. Premi honorífic JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconeixement públic a la
trajectòria d’una persona en relació a la prevenció d’incendis forestals.
Premi de reconeixement públic a la persona que, amb les seves iniciatives, ha contribuït de
forma destacada a la prevenció dels incendis forestals com a membre d’una ADF.
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L’òrgan col·legiat serà la responsable del veredicte i atorgament d’aquest premi.
4.2. Premi JORDI PEIX I MASSIP a un projecte d’informació i sensibilització de la societat
per a la prevenció d’incendis forestals.
Atesa la importància de la sensibilització, la informació, la comunicació i l'educació
ambiental dirigides a la implicació de la societat en la prevenció d’incendis forestals, el premi
Jordi Peix Massip d’enguany és destinarà a un projecte de sensibilització, informació,
comunicació i educació en matèria de prevenció d’incendis forestals, realitzat per una ADF
en cooperació amb altres entitats del territori vinculades a la prevenció d’incendis forestals altres ADF, Associacions de Propietaris Forestals, Ajuntaments i/o altres agents del territori
implicats en la prevenció d’incendis forestals.
L’objectiu del projecte és augmentar la percepció del risc d’incendi forestal i la importància
de la prevenció d’incendis forestals, acompanyada de la visualització de la tasca de les ADF
en la prevenció d’incendis forestals. El projecte ha d’adreçar-se als usuaris del medi natural
i/o als habitants i visitants dels llocs que presenten una alta vulnerabilitat davant els incendis
forestals -com són les urbanitzacions i els nuclis de població envoltats de vegetació.
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar un projecte amb un
pressupost mínim d’ 11.000 euros.
El jurat valorarà els següents aspectes:
 L’adequació del projecte als objectius del premi
 La viabilitat del projecte –accions proposades, calendari d’execució i pressupost L’originalitat de les accions i la capacitat d’aquestes per a la dinamització social en
l’àmbit de la prevenció d’incendis forestals.
 La cooperació o participació en el projecte d’altres ADF, Associacions de Propietaris
Forestals, Ajuntaments o altres agents del territori involucrats en la prevenció d’incendis
forestals.
 Les activitats del projecte destinades a l’obtenció de més recursos per a ser destinats a
una o diverses accions del projecte –patrocinis, donacions, cessions d’equipaments,
material, etc.. L’aplicació de noves tecnologies i ús de les xarxes socials en la difusió del projecte i les
accions.
 La implicació del voluntariat en el projecte
 Les iniciatives de formació del voluntariat que participarà en el projecte
 La metodologia d’avaluació de l’impacte social de les accions
 La intervenció d’un professional en l’execució i desenvolupament del projecte
 La possibilitat de continuïtat i consolidació del projecte en el temps
 Les possibilitats d’extrapolació del treball a altres ADF
4.3. Premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte de planificació de la gestió per a la
prevenció d’incendis forestals.
Atesa la necessitat de planificació del territori per a la seva gestió i condicionament per tal
d’evitar grans incendis forestals, el premi Rossend Montané d’enguany es destinarà a un
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projecte de coordinació de la planificació de la gestió forestal i adequació de la xarxa viària i
punts d’aigua i altres infraestructures per a la prevenció dels incendis forestals liderat per
una ADF en cooperació ineludible dels propietaris forestals, Ajuntaments i/o altres agents
del territori implicats en la prevenció d’incendis forestals.
L’objectiu del projecte és contribuir a tenir el territori preparat per tal que, en cas d’inici de
foc, es pugui evitar que els incendis assoleixin unes dimensions que els mitjans d’extinció no
siguin capaços d’afrontar i minimitzar l’impacte sobre una zona habitada.
Per tant, caldrà fer una planificació encarada a reduir el combustible acumulat al bosc, dotar
al territori d’una xarxa viària bàsica i punts d’aigua per poder atacar ràpidament l’incendi i
identificar les zones d’actuació prioritària per la prevenció d’incendis: àrees exteriors
d’interfície forestal-urbana, zones forestalment amb poca capacitat de regeneració forestal,
els punts estratègics de gestió pel control dels grans incendis forestals, àrees de foment de
la gestió i àrees amb alta càrrega de combustible.
El projecte haurà de considerar la gestió forestal sostenible, l’establiment d’estructures de
bosc resistents i el respecte per la diversitat de la flora i la fauna autòctones.
El projecte tindrà en compte la compatibilitat i coordinació de les diferents planificacions del
mateix àmbit territorial per la prevenció d’incendis.
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar un projecte amb un
pressupost mínim d’ 11.000 euros.
El jurat valorarà els següents aspectes:
 L’adequació del projecte als objectius del premi
 La viabilitat del projecte –accions proposades, calendari d’execució i pressupost El grau de cooperació amb altres ADF, Associacions de Propietaris Forestals,
Ajuntaments o altres agents del territori involucrats en la prevenció d’incendis forestals.
 Les accions destinades a obtenir recursos econòmics i materials per ampliar l‘abast del
projecte
 La implicació del voluntariat en el projecte i les iniciatives de formació del voluntariat que
participarà en el projecte
 L’avaluació de l’impacte de les accions
 La intervenció d’un professional en l’execució i desenvolupament del projecte
 La possibilitat de continuïtat i consolidació del projecte en el temps
 Les accions encaminades a revaloritzar el producte resultant de la gestió forestal (per
exemple biomassa)
4.4. Els projectes no han d’haver estat premiats ni total ni parcialment en cap categoria, ni
publicats amb anterioritat. S’entendran com a projectes premiats els accèssits i les
mencions encara que no hagin comportat una aportació econòmica.
4.5. No es permetrà presentar el mateix projecte com a candidat al premi Jordi Peix i com a
candidat al Premi Rossend Montané a la mateixa edició dels Premis de Prevenció
d’Incendis.
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4.6. Els projectes han d’estar en desenvolupament en el moment de presentar la
candidatura i en l’àmbit territorial de la província de Barcelona.
4.7. Els treballs s’han de presentar escrits en català.
5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
5.1. El termini per la presentació de sol·licituds de concurrència als Premis de Prevenció
d’Incendis Forestals s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, a traves de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i
finalitzarà el dia 24 de juliol de 2018.
5.2. Els candidats hauran de presentar tota la documentació requerida mitjançant un
formulari específic disponible a la pàgina web de la Diputació de Barcelona
www.diba.cat/incendis.
5.3. 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.
5.4. També es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans
previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (en endavant “Llei 39/2015).
5.5. La documentació que es demana per candidatura és la següent:
 El projecte en format paper DIN A-4. El format intern de textos, gràfics i fotografies és
lliure.
 Fotografies en arxius individuals (fins a 5 arxius)
 Si s’escau, fitxers de cartografia
5.6. En relació al contingut del projecte, es facilita un guió dels aspectes que es poden
considerar d’acord amb les valoracions que ha de fer el jurat.
5.7. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l’article 66 de la Llei 39/2015 i els
exigits per la present convocatòria especifica, es requerirà a l’interessat perquè, en un
termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació de
que si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud.
5.8. Tot el material que es faciliti per optar als premis es considera cedit a la Diputació de
Barcelona i no podrà reclamar-se.
6. JURAT I PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DELS PREMIS
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6.1. Els membres que integren el jurat actuaran de conformitat amb els principis
d’imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte propi ni a
través d’entitats o particulars, puguin intervenir en l’elaboració dels projectes que presentin.
6.2. El jurat, d’acord amb la qualitat de les candidatures presentades podrà atorgar un
màxim d’un premi per als premis Jordi Peix i Rossend Montané.
6.3. Hi haurà un únic jurat per l’atorgament dels premis Jordi Peix i Rossend Montané.
El jurat del Premi estarà format per nou membres:
-

El President de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui (que el presidirà i
podrà fer ús, en cas d’empat, del vot de qualitat).
Un representant dels professionals del sector forestal.
Un periodista representant dels mitjans de comunicació de la comarca on se celebri el
lliurament dels premis.
Un representant del món científic i de la recerca forestal.
Un representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.
Un representant dels ajuntaments amb ADF de la comarca on se celebri el lliurament.
Un representant del secretariat de Federacions d’ADF de Catalunya.
Un representant de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals,
BOSCAT.
Actuarà com a Secretari del jurat amb veu però sense vot el Cap de l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de
Barcelona.

6.4. Procediment de treball del Jurat.
L’emissió dels veredictes i criteri de valoració es farà d’acord amb el procediment següent:
a) Un cop hagi finalitzat el termini de presentació de les candidatures es facilitaran els
projectes presentats als membres del jurat.
b) Tots els membres del jurat hauran de valorar de forma individual les diferents
candidatures d’acord a cadascun dels aspectes a considerar definits en les bases dels
premis Jordi Peix i Rossend Montané, amb un valor de l’1 al 5 per a cada un dels
aspectes, essent el número 1 el que, segons el criteri d’expert, s’adeqüi menys als
aspectes a valorar considerats.
c) La suma de les valoracions per cadascuna de les candidatures proporcionarà un valor
que permetrà ordenar les candidatures i determinar el guanyador per cada premi (aquell
que hagin obtingut una puntuació més alta).
d) El jurat farà públic els veredictes en el decurs de la Diada dels Premis de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals, que se celebrarà en una localitat per determinar durant el
mes de novembre de 2018.
e) De les sessions del jurat, se’n redactarà acta, que signaran tots els membres i on es farà
constar expressament els veredictes.
La Diputació de Barcelona també farà públic el veredicte del premi Joaquim Maria de
Castellarnau en el decurs de la Diada de la Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
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6.5. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes
bases, especialment la facultat -si ho consideren justificat- de declarar algun dels premis
desert.
6.6. Els veredictes dels jurats són inapel·lables.
6.7. El règim de funcionament del Jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i
supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
7. NATURALESA, IMPORT DELS PREMIS I SEGUIMENT
7.1. Premi HONORÍFIC JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconeixement públic a la
trajectòria d’una persona en relació a la prevenció d’incendis forestals.
Els Premis de reconeixement a la persona que amb les seves iniciatives ha contribuït a la
prevenció dels incendis forestals està dotat amb un trofeu commemoratiu.
7.2. Premi JORDI PEIX I MASSIP a un projecte d’informació i sensibilització de la societat
per a la prevenció d’incendis forestals realitzada per una ADF en coordinació amb altres
entitats locals del territori està dotat amb 11.000,00.- EUR.
7.3. Premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte de planificació de la gestió per a la
prevenció dels incendis forestals està dotat amb 11.000,00.- EUR.
7.4. Els Premis als projectes seran lliurats a l’ADF que consti a la sol·licitud de presentació
de la candidatura a partir de la notificació de la resolució d’atorgament dels premis.
7.5. La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment dels projectes guanyadors durant un
any després del lliurament del Premi.
7.6. L’organització es reserva el dret a difondre les dades de l’/les ADF/s i entitats locals
col·laboradores que hagin rebut el Premi.
8. OBLIGACIONS
8.1. En cas que els/les autors/es facin posteriors publicacions dels treballs escollits hauran
de fer constar en la primera pàgina el suport rebut per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i fer
referència al nom del premi que correspongui.
8.2. D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Propietat intel·lectual, aprovat
pel Reial Decret legislatiu 1/1996, la propietat intel·lectual de la intervenció pertany a l’autor,
si bé aquest cedeix els drets d’explotació de la mateixa amb caràcter no exclusiu a la
Diputació de Barcelona, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a la seva pàgina web
a Internet o amb altres mitjans que es considerin adients.
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En el cas que la Diputació consideri d’interès la publicació o divulgació del treball en suport
paper, es formalitzarà un contracte d’edició amb l’/les ADF autores del treball, en el qual
s’entendrà com a remuneració, per a la primera edició, la quantitat atorgada com a premi.
8.3. L’/les ADF que hagin rebut els premis podran ser requerides en qualsevol moment pels
membres d’una Comissió Tècnica dels Premis (formada pel Cap de l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari i dos tècnics/ques de la
mateixa Oficina) per tal de presentar l’evolució i/o els resultats del projecte, mitjançant una
presentació oral, o bé en suport paper o suport electrònic. Aquests resultats podran ser
utilitzats per la Diputació de Barcelona a efectes de difusió del projecte. Tanmateix les
entitats que hagin estat premiades podran ser requerides per l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat per fer una presentació pública del projecte.
8.4. L’incompliment per part de les entitats participants de qualsevol dels punts que es
deriven de les bases comportarà per part de la Diputació de Barcelona la cancel·lació de les
seves obligacions.
9. PUBLICITAT ALS PREMIS ATORGATS
Els premis atorgats 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.
10. 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, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

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 al BOE núm. 299 de 15.12.2015), el text íntegre
del qual és el següent:
Extracte de l’acord de 14 de juny de 2018, pel qual es convoquen els premis
mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, amb l’objecte de la celebració de la Vint-i-dosena Edició dels Premis de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2018).
Convocatòria 201820185120009953
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):
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El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primer. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris dels premis previstos en la present convocatòria, totes les
Associacions de Defensa Forestal (ADF) de la província de Barcelona.
En el cas que una candidatura pel premi Jordi Peix o el premi Rossend Montané es
correspongui a un projecte de col·laboració entre diverses ADF, el premi i l’administració
d’aquests recursos econòmics per l’execució del projecte correspondrà a l’ADF que figuri en
la instància que ha d’acompanyar a la documentació requerida, d’acord amb el model de
genèric definit per la Diputació de Barcelona.
Una mateixa ADF no podrà guanyar per la mateixa categoria de premi en dues edicions
consecutives.
Segon. Objecte i finalitat dels premis
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió dels premis de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, incloent el Premi Honorífic
Joaquim M. de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria d’una persona en
relació a la prevenció d’incendis forestals, el Premi Jordi Peix i Massip al projecte
d’informació i sensibilització de la societat per a la prevenció d’incendis forestals, i el Premi
Rossend Montané al projecte de planificació de la gestió per a la prevenció d’incendis
forestals.
Tercer. Bases reguladores
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
Quart. Quantia
Premi HONORÍFIC JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconeixement públic a la
trajectòria d’una persona en relació a la prevenció d’incendis forestals.
Els Premis de reconeixement a la persona que amb les seves iniciatives ha contribuït a la
prevenció dels incendis forestals està dotat amb un trofeu commemoratiu.
Premi JORDI PEIX I MASSIP a un projecte d’informació i sensibilització de la societat per a
la prevenció d’incendis forestals realitzada per una ADF en coordinació amb altres entitats
locals del territori està dotat amb 11.000,00.- EUR.
Premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte de planificació de la gestió per a la prevenció
dels incendis forestals està dotat amb 11.000,00.- EUR.
Els Premis als projectes seran lliurats a l’ADF que consti a la sol·licitud de presentació de la
candidatura a partir de la notificació de la resolució d’atorgament dels premis.
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La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment dels projectes guanyadors durant un any
després del lliurament del Premi.
L’organització es reserva el dret a difondre les dades de l’/les ADF/s i entitats locals
col·laboradores que hagin rebut el Premi.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per la presentació de sol·licituds de concurrència als Premis de Prevenció
d’Incendis Forestals s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, a traves de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i
finalitzarà el dia 24 de juliol de 2018.
Els candidats hauran de presentar tota la documentació requerida mitjançant un formulari
específic disponible a la pàgina web de la Diputació de Barcelona www.diba.cat/incendis.
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.
També es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans previstos a
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (en endavant “Llei 39/2015).

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que
s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4
de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el
benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana.
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de la despesa esmentada de VINT-I-DOS MIL EUROS (22.000,00 €) a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48100 de Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari del present exercici 2018.
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.”
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de
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Barcelona i l’Ajuntament de Llinars del Vallès, per a l’execució de les obres del
projecte constructiu de “Nova vorera a la carretera BV-5103 entre el PK 3+000 i el
PKF 3+280. TM Llinars del Vallès”, amb una aportació econòmica per part de la
Diputació de Barcelona de 112.182,10 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1. La Diputació de Barcelona és l’ens titular de la carretera BV-5103, en el terme
municipal de Llinars del Vallès, la qual és gestionada a través de la Gerència de
serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
2. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de
la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals.
3. Actualment, a Llinars del Vallès, no existeix un itinerari de vianants que connecti la
plaça del Mogent amb el carrer Tudó ni passos de vianants que permetin creuar
amb seguretat la carretera BV-5103 en aquest tram.
4. Per tal de solucionar aquesta situació, a petició de l’Ajuntament de Llinars del
Vallès, s’ha procedit per part de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària
Local, adscrita a l’esmentada Gerència de serveis de la Diputació, a redactar el
projecte constructiu de les obres de “Nova vorera a la carretera BV-5103 entre el PKi
3+000 i el PKf 3+280 TM Llinars del Vallès” (en endavant, el document tècnic de
referència), en el qual es fa una proposta de millora per un import total de
234.283,43 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat.
5. El document tècnic de referència contempla la creació d’una nova vorera que
permeti el trànsit de vianants, segur i accessible, entre la plaça del Mogent i el
carrer Tudó. A més, es proposa l’execució d’un pas de vianants, protegit amb una
esquena d’ase, que permeti el creuament segur de vianants a l’alçada del carrer
Tudó.
6. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les
obres previstes en el document tècnic de referència, que s’executaran sota la
supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local .
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Llinars del Vallès, considerant que les
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions,
manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la
Diputació, establint mitjançant un conveni les condicions per tal de determinar els
àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions
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interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació,
una vegada hagin estat executades.
8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la
preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte del
present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el
compliment de les previsions de l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
9. Es valora l’import total de l’actuació en 234.283,43 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Llinars del Vallès:

Cost
inclòs)

(IVA

Total

Diputació
Barcelona

234.283,43 EUR

122.182,10 EUR

de

Ajuntament
de
Llinars del Vallès
112.101,33 EUR

10. L’Ajuntament de Llinars del Vallès ha de cofinançar la part d’obra que afecta el
seu municipi per un import de 112.101,33 EUR .
11. L’Ajuntament de Llinars del Vallès en data 18 de maig de 2018 ha aportat el
certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de la seva aportació
econòmica a l’actuació objecte del conveni, en l’exercici 2018.
12. De l’import total de 234.283,43 EUR,122.182,10 EUR, corresponen al cost de
l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301./61104 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona i la resta de 112.101,33 EUR, corresponen a l’aportació municipal, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, condicionada a
l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent.
FONAMENTS DE DRET
1. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa.
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
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3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
5. Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la
còpia del conveni a subscriure.
6. De conformitat amb la Base 34.10 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 2. 4. d) de la Refosa núm.
1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22
d’abril de 2016, en el cas de convenis específics en què es prevegi el
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar
per la Diputació amb independència del seu origen.
7. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la referida
Refosa núm. 1/2016.
8. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la Refosa núm. 1/2016, el Vicepresident
primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat
de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de
Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Llinars del Vallès, referent a l’execució de les obres del
projecte constructiu de “Nova vorera a la carretera BV-5103 entre el PKi 3+000 i el PKf
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3+280 TM Llinars del Vallès , tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que
es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS
SOBRE LES OBRES DE NOVA VORERA A LA CARRETERA BV-5103 ENTRE EL
p.K.3,000 I EL P.K.3,280. TM LLINARS DEL VALLÈS
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr.
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016 i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 3299/18, de 13 d’abril de 2018, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 IV), publicat al BOPB de 20 d’abril de
2018.
AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS, representat per l’lŀlm. Alcalde president de
l’Ajuntament, Sr. Martí Pujol Casals, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Maria
Neus Puig Casademunt.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Barcelona és l’ens titular de la carretera BV-5103, en el terme municipal
de Llinars del Vallès, la qual és gestionada a través de la Gerència de serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals.
III. Actualment, a Llinars del Vallès, no existeix un itinerari de vianants que connecti la plaça
del Mogent amb el carrer Tudó ni passos de vianants que permetin creuar amb seguretat la
carretera BV-5103 en aquest tram.
IV. Per tal de solucionar aquesta situació, a petició de l’Ajuntament de Llinars del Vallès,
s’ha procedit per part de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a
l’esmentada Gerència de serveis de la Diputació, a redactar el projecte constructiu de les
obres de “Nova vorera a la carretera BV-5103 entre el PKi 3+000 i el PKf 3+280 TM Llinars del
Vallès” (en endavant, el document tècnic de referència), en el qual es fa una proposta de
millora per un import total de 234.283,43 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
V. El document tècnic de referència contempla la creació d’una nova vorera que permeti el
trànsit de vianants, segur i accessible, entre la plaça del Mogent i el carrer Tudó. A més, es
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proposa l’execució d’un pas de vianants, protegit amb una esquena d’ase, que permeti el
creuament segur de vianants a l’alçada del carrer Tudó.
VI. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en el document tècnic de referència, que s’executaran sota la supervisió de
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local .
VII. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Llinars del Vallès, considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
VIII. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona de data .....................................
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Llinars del Vallès,
en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Llinars del Vallès, de
les obres del projecte constructiu de “Nova vorera a la carretera BV-5103 entre el PKi 3+000 i
el PKf 3+280 TM Llinars del Vallès” (Codi: 6420-PC-01) i la definició de l’àmbit de
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 234.283,43 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Llinars del Vallès:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Llinars
del Vallès

234.283,43 EUR

122.182,10 EUR

112.101,33 EUR

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
-

l’aprovació i execució de les obres del projecte constructiu de “Nova vorera a la carretera
BV-5103 entre el PKi 3+000 i el PKf 3+280 TM Llinars del Vallès” (Codi: 6420-PC-01),
redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de
234.283,43 EUR, IVA inclòs, dels quals 122.182,10 EUR, corresponen al cost de
l’actuació inicialment previst i assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació
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pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la
Diputació de Barcelona i la resta de 112.101,33 EUR, corresponen a l’aportació
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/65001del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’exercici 2018, condicionada a l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent,
-

la contractació d’aquestes obres, i

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics
de la Diputació o amb contractes externs de serveis.

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Llinars del Vallès
L’Ajuntament de Llinars del Vallès designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les
obres.
L’Ajuntament de Llinars del Vallès es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, amb
una aportació econòmica de 112.101,33 EUR, corresponent al cost de l’actuació inicialment
previst i assumit.
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Llinars del Vallès haurà d’haver presentat
davant de la Diputació de Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat
pressupostària de l’import abans referit, que representaria la quantia màxima per poder
finançar la seva part de les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la licitació.
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de 112.101,33 EUR correspon al cost de l’actuació
inicialment previst i assumit.
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’execució de les obres, el seu import
estarà destinat a minvar l’aportació de l’Ajuntament.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al
finançament de les obres, un cop li siguin notificades les certificacions d’obres mensuals
emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de
la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des
de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
Un cop executades les obres per la Diputació de de Barcelona i a partir de la signatura de
l’acta de recepció de les mateixes, l’Ajuntament haurà d’executar els treballs de jardineria i
col·locació de fanals en el termini màxim d’un mes.
Quart.- Actuacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament
a). Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres objecte d’aquest
conveni, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de la
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conservació i manteniment de la calçada de la carretera BV-5103 i de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa.
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de
referència, correspondran a l’Ajuntament des de la finalització de les obres.
b). Responsabilitat patrimonial
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior
paràgraf.
c). Desviaments econòmics.
Qualsevol desviament econòmic que es produeixi en el transcurs de les obres per raons de
força major es repartirà proporcionalment a l’esmentat en aquest conveni. A la resta de
casos, aquest desviament serà assumit per cada administració, d’acord a l’àmbit de
titularitat.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Incompliment
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L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

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

Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
Onzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Llinars del Vallès: Martí Pujol Casals Alcalde-President; Maria Neus
Puig Casademunt, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i
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er

Rubio, Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc
Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)” (...)

Segon.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament, als efectes del
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues
entitats participants.
Tercer.- Notificar la present resolució d’aprovació del conveni a subscriure, a través
del tràmit corresponent a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, d’acord al
que es disposa a l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i així mateix, procedir a trametre-hi en el
seu moment una còpia del conveni al Registre de convenis, una vegada aquest hagi
estat signat pels legals representants d’ambdues parts.”
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Montgat, per a l’execució de les obres del projecte
constructiu de “Millora de la intersecció de la carretera BV-5008 amb el carrer
Baix entre el PK 1+060 i el PKF 1+125. TM Montgat”, amb una aportació
econòmica per part de la Diputació de Barcelona de 93.065,36 €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1.

La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera BV-5008, en el terme
municipal de Montgat. Aquesta via és gestionada per la Diputació a través de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

2.

Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora
de la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals.

3.

A petició de l’Ajuntament de Montgat, i amb l’objecte de millorar la seguretat viària
de la cruïlla, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a
l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte
constructiu de les obres de “Millora de la intersecció de la carretera BV-5008 amb
el carrer Baix. TM Montgat”. El projecte preveu, en el tram del PK 1+060 fins al
1+125 de la carretera BV-5008, la instal·lació de semàfors per regular els
moviments de vehicles i vianants a la cruïlla, crear passos de vianants als
itineraris naturals de creuament dels vianants, traslladar la parada de bus del
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carrer Baix a la carretera i actuar a la xarxa de drenatge mitjançant un canvi en la
localització dels embornals i interceptors transversals.
4.

La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la
supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.

5.

L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local ha emès informe, en el qual
estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Montgat, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius
àmbits de conservació i manteniment de les obres definides en el referit projecte
constructiu que, una vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la
competència de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica
en la part dispositiva del present conveni.

6.

La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la
preceptiva Memòria justificativa del conveni, que es preveu de conformitat amb
l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

7.

L’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat en
188.930,67 EUR, amb la següent assignació del repartiment del cost entre
ambdues parts:

Cost
inclòs)

(IVA

Total

Diputació
Barcelona

188.930,67 EUR

93.065,36 EUR

de Ajuntament
Montgat

de

95.865,31 EUR

8.

Per part de l’Ajuntament de Montgat s’ha aportat el certificat acreditatiu de la
disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte
del conveni.

9.

De l’import total de 188.930,67 EUR, corresponen 93.065,36 EUR al cost de
l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona, i la resta de 95.865,31 EUR corresponen a l’aportació municipal, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001, del pressupost ordinari
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, condicionat a
l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent.

FONAMENTS DE DRET
1. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
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ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa.
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
5. Vist que, tal i com disposa l'article 309 del ROAS, caldrà efectuar la comunicació del
conveni signat a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
6. De conformitat amb la Base 34.10 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 2. 4. d) de la Refosa núm.
1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22
d’abril de 2016, en el cas de convenis específics en què es prevegi el
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar
per la Diputació amb independència del seu origen.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Montgat, amb la finalitat de l’execució de les obres del
projecte constructiu de “Millora de la intersecció de la carretera BV-5008 amb el carrer
Baix. TM Montgat” (Codi: 6087-PC-01), tot això d’acord amb el text de la minuta del
conveni que es transcriu a continuació:
(...)
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“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MONTGAT
SOBRE LES OBRES DE MILLORA DE LA INTERSECCIÓ DE LA CARRETERA BV-5008
AMB EL CARRER BAIX PK 1+060-1+125
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr.
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 3299/18, de 13 d’abril de 2018, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 20 d’abril de
2018.
AJUNTAMENT DE MONTGAT, representat per l’lŀlma. Alcaldessa presidenta de l’Ajuntament,
Sra. Rosa Funtané Vilà, i assistida per la Secretària de la Corporació, Sra. Clara Pérez
González.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera BV-5008, en el terme municipal de Montgat, és una via de titularitat de la
Diputació de Barcelona, que és gestionada a través de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals.
III. Actualment, la connexió del carrer Baix amb la carretera BV-5008, al terme municipal de
Montgat, presenta un radi de gir i un pendent que fan envair el sentit contrari de la carretera
als vehicles que s’hi incorporen. Per altra banda, no hi ha passos de vianants a la cruïlla i
les parades de bus no es troben ben ubicades.
IV. A petició de l’Ajuntament de Montgat, i amb l’objecte de millorar la seguretat viària de la
cruïlla, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada
Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte constructiu de les obres de
“Millora de la intersecció de la carretera BV-5008 amb el carrer Baix. TM Montgat”. El
projecte preveu, en el tram del PK 1+060 fins al 1+125 de la carretera, la instal·lació de
semàfors per regular els moviments de vehicles i vianants a la cruïlla, crear passos de
vianants als itineraris naturals de creuament dels vianants, traslladar la parada de bus del
carrer Baix a la carretera i actuar a la xarxa de drenatge mitjançant un canvi en la
localització dels embornals i interceptors transversals.
V. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local .
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VI. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montgat, considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
VII. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona en data .....................................
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Montgat, en ordre
a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Montgat, de les obres del
projecte constructiu de “Millora de la intersecció de la carretera BV-5008 amb el carrer Baix.
TM Montgat” (Codi: 6087-PC-01) i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de
les obres amb posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 188.930,67 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Montgat:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació de Barcelona

Ajuntament
Montgat

188.930,67 EUR

93.065,36 EUR

95.865,31 EUR

de

Segon. - Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
-

l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora de la intersecció de la
carretera BV-5008 amb el carrer Baix. TM Montgat” (Codi: 6087-PC-01), redactat per
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un l’import total de 188.930,67
EUR, corresponen 93.065,36 EUR al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona, i la resta de 95.865,31 EUR corresponen a
l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001, del
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018,
condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent,
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-

la contractació d’aquestes obres,

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics
de la Diputació o amb contractes externs de serveis,

-

en cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’execució de les obres, el seu
import serà per minvar la quantia de l’aportació de l’Ajuntament.

Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Montgat
L’Ajuntament de Montgat es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, amb una
aportació econòmica de 95.865,31 EUR, corresponent al cost de l’actuació inicialment
previst i assumit.
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Montgat haurà d’haver presentat davant
de la Diputació de Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de
l’import abans referit, que representaria la quantia màxima per poder finançar la seva part de
les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la licitació.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al
finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions d’obres mensuals
emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de
la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des
de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per modificacions o
millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tals tots aquells que
estiguin fora de la calçada, aniran amb càrrec a l’Ajuntament.
Això no obstant, si aquestes modificacions estan motivades per raons de força major, la
variació del cost de l’actuació es repartirà proporcionalment a l’esmentat en aquest conveni.
Quart.- Actuacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament
a) Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats participants
sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres

Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres objecte d’aquest
conveni, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de la
conservació i manteniment de la calçada de la carretera BV-5008 i de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa, així com dels elements de contenció dels vehicles.
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de
referència, correspondran a l’Ajuntament des de la finalització de les obres.
b) Responsabilitat patrimonial
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Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior
paràgraf.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
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El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

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

Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni
Onzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Montgat: Rosa Funtané Vila, Alcaldessa Presidenta; Clara Pérez
González, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio,
er
Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Montgat, als
efectes de la posterior formalització del conveni per ambdues parts, i significant al citat
Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals
representants d’ambdues entitats participants.
Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura per part dels legals representants de les parts, es procedirà a la seva
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
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disposa l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny.”
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació i
la disposició de despesa, per import de 1.327.011 €, amb la finalitat de procedir a
tramitar el pagament corresponent a l’actuació de “Millora de la carretera BV4501 des del PK 0+000 fins el PK 0+100. TM Manresa”, derivada dels acords de
les meses de concertació dins del marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

Per decret del diputat Delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de
Barcelona núm. 8912/13, de 15 d’octubre de 2013, es van aprovar les Instruccions
de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) de 28 d’octubre de 2013, les quals estableixen, entre d’altres
aspectes, els terminis màxims d’execució i de justificació de les actuacions
aprovades a la seva empara, essent aquests el 31 de desembre de 2017 i el 31 de
març de 2018, respectivament.

2.

En el marc d’aquestes instruccions es va aprovar la següent actuació en l’àmbit de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestionada per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat:
Ens destinatari
NIF Ens

Ajuntament de Manresa
P0811200E
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera
BV-4501 i execució del Projecte constructiu de
Actuació
Millora de la carretera BV-4501 des del PK
0+000 fins el PK 0+100. TM Manresa
Codi XGL
15/X/211308
Aportació de la Diputació (EUR) 1.580.000,00
Núm. expedient SIGC
2015/4672
Núm. de registre d’acords
AJG 384/15
3.

La Junta de Govern en funcions, en sessió ordinària de data 11 de juny de 2015,
aprovà un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa dins del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per l’establiment d’un marc formal de
col·laboració, en l’ordre a la determinació de les obligacions respectives de
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cadascuna de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de l’actuació
“Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-4501 i execució del Projecte
constructiu de Millora de la carretera BV-4501 des del PK 0+000 fins el PK 0+100.
TM Manresa”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres
amb posterioritat a la seva execució.
La despesa derivada de l’actuació esmentada, es va imputar a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/76242 del pressupost de l’exercici 2015.
4.

El 9 de novembre de 2017, l’Ajuntament presentà sol·licitud d’ampliació del termini
d’execució de l’esmentada actuació.
Per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 691/17 es va
aprovar l’ampliació dels terminis d’execució i de justificació fins el 31 d’octubre de
2018. Talment, l’acord cinquè va autoritzar i disposar la despesa per un import de
1.327.011,09 EUR, equivalent a l’import pendent de justificar per l’Ajuntament de
Manresa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/76242 de
l’exercici 2018, condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici
2018 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.

5.

En el pressupost inicial de l’exercici 2018 a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/76242 no existia crèdit hàbil i suficient per a comptabilitzar
l’autorització i disposició esmentada. Atès que el present ajut es troba dins del
termini de justificació, mitjançant la modificació de crèdit 4/2018 es va dotar
pressupostàriament. És per aquest motiu, que escau habilitar l’autorització i
disposició amb càrrec a l’aplicació pressupostària i per l’import que es detalla a
l’apartat primer de la present resolució, amb l’objecte de procedir a la tramitació
dels pagaments dels imports pendents de justificar per l’ens local amb càrrec al
pressupost de 2018.

Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), 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
l’adopció del següent
ACORD
Únic. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total de UN MILIÓ TRES-CENTS
VINT-I-SET MIL ONZE euros amb NOU cèntims que es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/76242 del vigent pressupost corporatiu, amb
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l’objecte de procedir a tramitar el pagament de l’actuació derivada de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en l’àmbit de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, i que es detalla a continuació:
Ens destinatari
NIF Ens
Actuació

Ajuntament de Manresa
P0811200E
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera
BV-4501 i execució del Projecte constructiu de
Millora de la carretera BV-4501 des del PK
0+000 fins el PK 0+100. TM Manresa
15/X/211308
1.580.000,00
2015/4672
AJG 384/15 – AJG 691/17

Codi XGL
Aportació de la Diputació (EUR)
Núm. expedient SIGC
Núm. de registre d’acords
Import
de
l’autorització
i
1.327.011,09
disposició (EUR)
Núm. document comptable
1803001958
“

36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació i
la disposició de despesa, per import de 413.559,92 €, amb la finalitat de procedir
a tramitar el pagament de l’actuació de “Reurbanització d’un tram de la carretera
C-145c inclosa al Pla General d’Ordenació “El Sorrall”. TM Mataró”, derivada
dels acords de les meses de concertació dins del marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor següent:
“Fets
1. Per decret del diputat Delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de
Barcelona núm. 8912/13, de 15 d’octubre de 2013, es van aprovar les Instruccions
de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) de 28 d’octubre de 2013, les quals estableixen, entre d’altres
aspectes, els terminis màxims d’execució i de justificació de les actuacions
aprovades a la seva empara, essent aquests el 31 de desembre de 2017 i el 31 de
març de 2018, respectivament.
2. En el marc d’aquestes instruccions es va aprovar la següent actuació en l’àmbit de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestionada per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat:
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Ens destinatari
NIF Ens

Actuació

Codi XGL
Aportació de la Diputació (EUR)
Núm. expedient SIGC
Núm. de registre d’acords

Ajuntament de Mataró
P0812000H
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera
C-1415c i execució de les obres per la
reurbanització d’un tram de la carretera C-1415c
inclosa al Pla General d’Ordenació “El Sorrall”,
TM Mataró
14/X/113513
470.000,00
2015/4924
AJG 385/15

3. La Junta de Govern en funcions, en sessió ordinària de data 11 de juny de 2015,
aprovà un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró dins del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”, per l’establiment d’un marc formal de col·laboració,
en l’ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les
parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de l’actuació “Traspàs de titularitat
d’un tram de la carretera C-1415c i execució de les obres per la reurbanització d’un
tram de la carretera C-1415c inclosa al Pla General d’Ordenació “El Sorrall”, TM
Mataró”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb
posterioritat a la seva execució.
4. Posteriorment la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 26 de novembre de
2015, aprovà la modificació del conveni específic formalitzat amb l’Ajuntament de
Mataró als efectes de l’actuació 14/X/113513 “Traspàs d’un tram de la carretera C1415c i execució de les obres per la reurbanització d’un tram de la carretera C1415c inclosa al Pla General d’Ordenació “El Sorrall”. TM Mataró”.
La despesa derivada de l’actuació esmentada, es va imputar a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/76242 del pressupost de l’exercici 2015.
5. El saldo pendent de justificar a 31 de desembre de 2017 no es va incorporar com a
romanent al pressupost corporatiu de l’any 2018, per la qual cosa escau habilitar-lo
amb càrrec a l’aplicació pressupostària i per l’import que es detalla a l’apartat primer
de la present resolució, amb l’objecte de procedir a la tramitació dels pagaments
dels imports que han quedat justificats en temps i forma per l’ens local.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per
decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, rectificat per decret
núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de 2017).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció del següent
ACORD
Únic. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total de QUATRE-CENTS TRETZE
MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU euros amb NORANTA-DOS cèntims que es farà
efectiva amb càrrec a l’ aplicació pressupostària G/50100/45301/76242 del vigent
pressupost corporatiu, amb l’objecte de procedir a tramitar el pagament de l’actuació
derivada de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,
en l’àmbit de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestionada per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que ha quedat justificada en temps i forma, i que
es detalla a continuació:
Ens destinatari
NIF Ens

Actuació

Ajuntament de Mataró
P0812000H
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera C1415c i execució de les obres per la
reurbanització d’un tram de la carretera C-1415c
inclosa al Pla General d’Ordenació “El Sorrall”.
TM Mataró
14/X/113513
470.000,00
2015/4924
AJG-385/15 i AJG-638/15

Codi XGL
Aportació de la Diputació (EUR)
Núm. expedient SIGC
Núm. de registre acte
Import
de
l’autorització
i
413.559,92
disposició (EUR)
Núm. document comptable
1803001889
“

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions per a
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del
Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat per a l’exercici 2018, a favor
dels Ajuntaments de Polinyà i Vilanova i la Geltrú, per import de 30.000 € i
10.000 €, respectivament, destinats a col·laborar en el finançament de
l’adquisició d’habitatges, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge
d’ambdós municipis.- 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:
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“FETS
1.

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

2.

Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017, i publicada
al Butlletí Oficial de la Província de data 9 de maig de 2017 (en endavant
l'Ordenança).

3.

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de
22 de febrer de 2018, aprovà, per delegació de la Presidència i per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el dictamen pel qual es proposa aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència, de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat (Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats), per a
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret
Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb l’objecte d’ampliar el parc
municipal d’habitatge per a l’exercici 2018, per un import total màxim de
250.000,00 euros.

4.

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés
de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article
19.2 de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de
2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula
el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de
15 de desembre de 2015), es va publicar la convocatòria a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (identif. 387598) i un extracte de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de març de 2018.

5.

Vist que l’article 8 de la convocatòria estableix que el procediment de concessió
d’aquestes subvencions serà el de concessió directa amb concurrència fins a la
finalització dels fons o bé fins al 30 d’octubre de 2018 i s’anirà resolent de manera
individualitzada per ordre cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits.

6.

En el marc d’aquesta convocatòria, i de conformitat amb les conclusions d’un
primer informe d’instrucció que va ser emès en data 20 d’abril de 2018 per la
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 10 de maig de 2018 va
aprovar, per delegació de la Presidència, el dictamen núm. 229/2018, pel qual es
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proposa aprovar la concessió de subvencions als ajuntaments de Malgrat de Mar,
Caldes de Montbui, Sant Joan de Vilatorrada, Castelldefels, El Prat de Llobregat,
Torelló i Mataró, per un import total de 210.000,00 EUR.
7.

Així mateix, també en el marc de la present convocatòria, els ajuntaments de
Polinyà i de Vilanova i la Geltrú, per aquest ordre cronològic, han sol·licitat la
subvenció per al finançament de l’adquisició d’habitatges, mitjançant l’exercici del
dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat
amb l’objectiu d’ampliar els respectius parcs municipals d’habitatge.

8.

Les sol·licituds presentades pels ajuntaments de Polinyà i de Vilanova i la Geltrú,
compleixen els requisits exigits en l’article 4 de les bases específiques de la
convocatòria, i s’emmarquen en la línia de suport definida en l’article 2.1.A
d’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte previst
en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per
la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària.

9.

Tots els citats municipis son considerats de demanda forta i acreditada d’acord
amb l’annex a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del
dret a l’habitatge de les persones en rics d’exclusió residencial.

10. Vist l’informe d’instrucció emès per la Gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i
Activitats amb data 24 de maig de 2018 en què valora les sol·licituds presentades,
la motivació del qual consta a l’expedient.
11. Amb la concessió de les subvencions als ajuntaments de Polinyà i de Vilanova i la
Geltrú per un import total de 40.000,00 EUR, s’esgota el crèdit destinat a la
present convocatòria per a la concessió de subvencions directes en concurrència
per a l’adquisició d’habitatges, mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del
Decret Llei 1/2015 i la compra a preu sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc
municipal d’habitatge, de l’any 2018, i per tant caldrà tancar el termini de
presentació de sol·licituds d’acord amb el que disposa el punt 6è de les bases
específiques.
FONAMENTS DE DRET
1.

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

2.

Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
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l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar
la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de les subvencions atorgades, d’acord amb l’informe
d’instrucció emès per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats sobre
les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria de subvencions per a
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei
1/2015 i la compra a preu per sota mercat amb l’objecte d’ampliar el parc municipal
d’habitatge, per a l’exercici 2018, que s’atorguen als següents beneficiaris i pels
imports i activitats que s’hi relacionen:
Ajuntament
Polinyà
Vilanova i la Geltrú

NIF
P0816600A
P0830800I

TOTAL A CONCEDIR

Import subvenció

Actuació

30.000,00€
10.000,00€

c/ Cadi nº8, 2on 2ª
c/ Menorca nº 16, 1er, 2ª

40.000,00€

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes
actuacions per un import total de 40.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50300/15100/76200 del pressupost de despeses de 2018 de la
Diputació de Barcelona i amb el desglossament que consta en el quadre anterior.
Tercer. TANCAR el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de
subvencions directes en concurrència per a l’adquisició d’habitatges mitjançant
l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret llei 1/2015 i la compra a preu per sota
mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge, any 2018, per
esgotament del crèdit destinat a la convocatòria, d’acord amb el que disposa el punt 6è
de les bases específiques
Quart. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
La presidenta, senyora Conesa, dona la paraula al diputat senyor Funes (ENTESA),
qui diu: Sí. Per insistir en la idea que ha comentat abans el Grup de la CUP. Seguim
sense suficients recursos, entenem, per aquesta qüestió. Necessitem un major
pressupost. No sé si necessitarà un pla complementari algun dia o no, per al futur,
però és evident que és insuficient pel volum de situacions de tanteig i retracte que
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s’estan trobant els ajuntaments i, per tant, estem d’acord amb la partida però creiem
que és insuficient.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar una despesa de 204.536,39 € amb l’objecte de procedir a tramitar els
pagaments de les actuacions derivades de les meses de concertació dins del
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en favor dels Ajuntaments
de Barberà del Vallès, Castellgalí i Seva.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Per decret del diputat Delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de
Barcelona núm. 8912/13, de 15 d’octubre de 2013, es van aprovar les Instruccions
de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) de 28 d’octubre de 2013, les quals estableixen, entre d’altres
aspectes, els terminis màxims d’execució i de justificació de les actuacions
aprovades a la seva empara, essent aquests el 31 de desembre de 2017 i el 31 de
març de 2018, respectivament.
2. En el marc d’aquestes instruccions varen aprovar-se les següents actuacions en
l’àmbit de l’Àrea Territori i Sostenibilitat:
Ens
destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament
de Barberà
del Vallès

P0825200I

Mesures d'estalvi
energètic

Ajuntament
de Castellgalí

P0806000F

Ajuntament
de Seva

P0826900C

Projecte per a la
millora de l'eficiència
energètica de
l'enllumenat públic
Instal·lació de dues
calderes de biomassa
en punts estratègics
en diversos
equipaments
municipals

Codi XGL

Aportació
de la
Diputació
(EUR)

Núm.
expedient
SIGC

Núm.
registre
acte

14/X/101063

200.000,00

2014/0000114

A 104/14

13/X/90297

111.971,71

2013/0001287

A 342/13

13/X/99858

110.000,00

2013/0008635

A 655/13

3. El saldo pendent de justificar de les actuacions esmentades no es va incorporar
com a romanent al pressupost corporatiu de l’any 2018, per la qual cosa escau
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habilitar-lo amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pels imports que es
detallen a l’apartat primer de la present resolució, amb l’objecte de procedir a la
tramitació dels pagaments dels imports que han quedat justificats en temps i forma
pels ens locals.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), 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
l’adopció del següent
ACORD
Únic. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total de dos-cents quatre mil cinccents trenta-sis euros amb trenta-nou cèntims (204.536,39 €) amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost corporatiu, amb l’objecte de procedir
a tramitar els pagaments de les actuacions derivades de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en l’àmbit de l’Àrea Territori i Sostenibilitat,
que han quedat justificades en temps i forma, i que es detallen a continuació:
Aplicació pressupostària
G/50500/17210/76240

Import (EUR)
204.536,39
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Ens
destinatari

NIF

Ajuntament
de Barberà
del Vallès

P0825200I

Ajuntament
de
Castellgalí

P0806000F

Ajuntament
de Seva

P0826900C

Actuació
Mesures
d'estalvi
energètic
Projecte per a
la millora de
l'eficiència
energètica de
l'enllumenat
públic
Instal·lació de
dues calderes
de biomassa
en punts
estratègics en
diversos
equipaments
municipals

Codi XGL

Aportació
de la
Diputació
(EUR)

Núm.
expedient

Núm.
registre
acte

Import de
l’AUTORITZACIÓ
i DISPOSICIÓ
(EUR)

Núm.
document
comptable

Posició

14/X/101063

200.000,00

2014/0000114

A 104/14

90.443,00

1803001931

1

13/X/90297

111.971,71

2013/0001287

A 342/13

4.093,39

1803001932

1

13/X/99858

110.000,00

2013/0008635

A 655/13

110.000.00

1803001933

1
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
recurs de reposició presentat per l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, contra
l’acord de la Junta de Govern de data 22 de març de 2018, que revoca el recurs
econòmic atorgat, consistent en fons de prestació "Finançament de l'àmbit de
Benestar Social", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa
de Governs Locals 2016-2019".- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen.
Durant el debat i votació d’aquest punt s’absenta el diputat Sr. Jordi Fàbrega (alcalde
de Sant Pere de Torelló).
El Dictamen és del tenor següent:
“I.- ANTECEDENTS:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió de 25 de febrer de
2016, va aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació
"Finançament de l'àmbit de benestar social", en el marc del Catàleg de serveis de l'any
2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". Aquest acord va ser publicat al
BOPB de 2 de març de 2016.
A l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló se li va concedir el següent suport econòmic:
AJUNTAMENTS
BENEFICIARIS

NIF

[...]
Sant Pere de Torelló
[...]

[...]
P0823300I
[...]

IMPORT
OPERACIÓ
CONCEDIT
COMPTABLE
2016
[...]
[...]
[...]
2.436
8.550,36 € 1603000437/234
[...]
[...]
[...]

Núm.
HABITANTS

CODI XGL
[...]
16/Y/215286
[...]

Per decret de la vicepresidenta 4a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de data 23 de desembre de 2016, es va aprovar la concessió, entre d’altres
a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, d’una pròrroga d’execució de les actuacions
fins el 31 de març de 2017 i de justificació de les despeses fins el 30 de setembre de
2017.
Un cop finalitzat el termini de justificació i la seva pròrroga es va constatar que
restaven imports sense justificar que calia liquidar, segons s’establia a l’acord tercer,
punt 5. “Tancament i liquidació” de les condicions de concertació del fons. Entre
aquests ajuts es trobava el 16/Y/215286 de St. Pere de Torelló.
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El 20 de febrer de 2018 es va enviar a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, la
notificació del decret de la vicepresidenta 4a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció
a les Persones de la Diputació de Barcelona, de 8 de febrer de 2018, d’aprovació de la
liquidació provisional del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”
any 2016, i d’habilitació d’un període d’audiència de quinze dies hàbils.
Finalitzat aquest període d’audiència sense que l’Ajuntament presentés cap al·legació,
la Junta de Govern, en sessió de 22 de març de 2018, va aprovar la liquidació
definitiva del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social” any 2016 i
la revocació, entre d’altres a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló del recurs atorgat
per manca de justificació.
Aquest acord de la Junta de Govern li va ser notificat a l’Ajuntament en data 6 d’abril
de 2018.
L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, amb NIF P0823300I, presenta un recurs de
reposició contra l’acord de la Junta de Govern de data 22 de març de 2018, que
revoca el recurs econòmic atorgat, consistent en fons de prestació "Finançament de
l'àmbit de Benestar Social", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019". L’escrit d’interposició del recurs es presenta a
través de la plataforma EACAT el dia 16 d’abril de 2018 amb el núm. de registre
E/001980-2018.
II.- RECURS DE REPOSICIÓ:
-

El recurs de reposició ha estat interposat en termini i forma.

-

L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló al·lega que aquesta subvenció anava
condicionada a la gestió que realitza el Consell Comarcal d’Osona i en concret el
Consorci d’Osona de Serveis Socials, i que la justificació d’aquest ajut l’havia de
preparar el Consell Comarcal i que no ho van poder lliurar en termini degut a un
error informàtic en la comunicació entre els ens locals.

III.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS:
L’acord tercer punts 5.1 i 5.2, de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de
25 de febrer de 2016, sobre la concessió del recurs econòmic consistent en fons de
prestació "Finançament de l'àmbit de benestar social", en el marc del Catàleg de
serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (BOPB de 2203.2018), estableixen que:
“5.1 Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, per decret
de la presidència delegada de l’àrea, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i s’ha
d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la notificació
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per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi pertinent, amb
l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.
5.2 Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la
revocació dels ajuts no justificats.”
Per Decret Vicepresidenta 4a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, de data 8 de febrer de 2018, es va aprovar la
liquidació provisional d’aquest fons de prestació, 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 alguns ajuts van continuar sense
justificar (entre els quals es trobava el mencionat 16/Y/215286), la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 22 de març de 2018, va procedir
a la liquidació definitiva del fons de prestació 2016.
Aquest acord comportava la revocació a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló de
8.550,36 € com a beneficiari de l’ajut 16/Y/215286 pendent de justificar, així com la
sol·licitud de reintegrament de 4.275,18 € corresponents al pagament avançat. Les
dues coses van ser notificades a l’interessat.
En data 16 d’abril de 2018, l’Ajuntament de St. Pere de Torelló presenta recurs de
reposició a aquesta notificació davant la Diputació de Barcelona, al·legant que aquesta
subvenció anava condicionada a la gestió que realitza el Consell Comarcal d’Osona i
en concret el Consorci d’Osona de Serveis Socials, i que la justificació d’aquest ajut
l’havia de preparar el Consell Comarcal i que no ho van poder lliurar en termini degut a
un error informàtic en la comunicació entre els ens locals.
A la vista dels fets, es considera que cal denegar aquest recurs donat que durant el
període transcorregut entre el termini màxim de justificació inicial (30.04.2017) i la data
de liquidació definitiva (22.03.2018) havia temps suficient per subsanar el problema
informàtic esmentat.
D’altra banda, no consta en aquesta Diputació cap al·legació de l’Ajuntament de St.
Pere de Torelló durant el període de 15 dies d’audiència posteriors al tancament i
liquidació provisionals, havent-se per tant d’aplicar el que disposa el punt 5.2. de les
condicions de concertació de l’ajut: “Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a
terme la liquidació definitiva i la revocació dels ajuts no justificats”.
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.d)), i complementada i modificada per Decret de la Presidència núm.
8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre, i
publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’Ajuntament de Sant Pere
de Torelló en base als arguments que consten a la part expositiva del present
dictamen.
Segon.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló.”
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre
coneixement del canvi de denominació de la Fundació Pro Avis per la de
Fundació Privada Via Activa, d’acord amb la resolució de la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques, de 3 d’agost de 2017, per la qual s’aprova la
modificació dels Estatuts de la Fundació Pro Avis i la seva inscripció en el
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 8 de juny de
2017 (BOPB 20 de juny de 2017), aprovà, per delegació de la presidència, la
concessió de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva a
favor d'entitats sense finalitat de lucre de l'Àrea d'Atenció a les Persones per a l'any
2017, en l'àmbit de Benestar Social, l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania, i l'àmbit de Respir
per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental. Codi de la
convocatòria: 201720175120008823.
A la Fundació Pro Avis amb NIF G-60566668 se li va atorgar una subvenció per un
import de 2.221,62 € i pel desenvolupament del projecte “Ments despertes”.
A efectes del pagament de la quantitat atorgada, l’entitat ens comunica que han
modificat els seus Estatuts. Aquesta modificació consisteix en el canvi de la
denominació de la Fundació Pro Avis que, d’ara en endavant, serà Fundació Privada
Via Activa.
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.
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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.– PRENDRE coneixement del canvi de denominació de la Fundació Pro Avis
que, d’ara en endavant, serà Fundació Privada Via Activa, tot conservant el NIF
G60566668, segons es fa constar a la resolució de la Direcció General de Dret i
Entitats Jurídiques, de 3 d’agost de 2017, per la qual s’aprova la modificació dels
Estatuts de la Fundació Pro Avis i s’inscriu en el Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya.
Segon.– NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Privada Via Activa.”
PRECS I PREGUNTES
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Dues qüestions. En el seu moment
i, particularment, ja la vaig felicitar i li vaig desitjar la millor de les sorts en la seva nova
futura tasca. I ho faig avui de forma col·legiada, en l’àmbit que correspon. Però el que
sí que ens agradaria, o el que sí que ens hagués agradat, igual que ho hem denunciat
en alguna altra ocasió, com a diputats i com a membres de la Diputació, és haver-nos
assabentat d’aquest nou nomenament no pas pels mitjans de comunicació sinó que
s’hagués..., potser no és el Ple de la Diputació el lloc adequat però, sempre, hi ha
algun àmbit on això és possible. Això, d’una banda: que ens hagués agradat fer-ho
d’aquesta manera. I també, el que sembla, pel que diuen els diaris, que aquí ningú no
ens ha dit res, pel que sembla que serà el futur nou president de la Diputació de
Barcelona, també desitjar-li la millor de les sorts en aquesta nova etapa, que,
evidentment, com segurament la presidenta li podrà fer, el farà sabedor, no serà de
color de rosa i, si em permet el paral·lelisme amb el que tant li agrada, a vostè, tampoc
no serà una via blava; però, en tot cas, sort i endavant.
I l’altra qüestió, potser ja no tan amable i disculpi’m la meva ignorància però és que,
com no ho entenc, ho preguntem. Resulta que el dijous dia 3 de maig el Govern de la
Diputació va convocar tots els Grups polítics de l’oposició per fer-los sabedors,
després de diferents comentaris, crítiques, consideracions sobre el Programa
complementari d’equipaments culturals i equipaments educatius. Bé, ens van convocar
a aquesta reunió i, en aquesta reunió, ens van dir que hi hauria un suport d’aquesta
línia inicial de trenta milions d’euros, que hi hauria un suport inicial de tretze milions
d’euros suplementaris, que es faria mitjançant una modificació de crèdit i així,
d’aquesta manera, s’arribaria al noranta-sis per cent de les demandes dels diferents
ajuntaments, que era la pràctica totalitat. I, fins i tot, s’han fet reunions amb alcaldes i
alcaldesses i se’ls ha notificat que allà on era blanc, o allà on era negre, ara sembla
que és blanc. Fins aquí, bé. El que passa és que, clar, vostès anuncien això però,
després, no ho veiem per enlloc. I quina no és la nostra gran sorpresa quan, en el
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darrer Ple de la Diputació, és a dir, no estem parlant d’una reunió d’escala, no estem
parlant..., sinó que, des del Grup Polític de la CUP-Poble Actiu, els interpel·lem
directíssimament, al Govern, de què és el què passa. Si la modificació de crèdit, que
es va aprovar en el Ple del mes de maig, perquè era un import de catorze i pico, dels
quals sembla ser que dotze es destinaven no se sap ben bé a què, ni a qui, ni com.
Llavors un podria pensar, que aquesta modificació de crèdit catorze milions i pico, aquí
estarien integrats aquests tretze milions que vostès van notificar als Grups polítics de
l’oposició, i d’altres ajuntaments, que anirien destinats o que formarien part del
Programa d’equipaments culturals i educatius. I, clar, quina no és la nostra sorpresa
quan nosaltres l’interpel·lem, a vostè i al seu Govern, dient que, si no és així, vostès,
com a Govern de la Diputació, i ho vaig dir claríssimament, estan mentint als alcaldes.
Això, ho vaig dir jo. Això, ho vaig dir jo! No estic dient que vostè hagi dit el que no ha
dit. Això ho vaig dir jo! És a dir, si això no és així, vam dir: “Vostès estan mentint als
alcaldes i alcaldesses on els han dit que tindran això o tindran allò altre”. Llavors la
pregunta que vam formular en aquell moment és: on són aquests diners? On són
aquests tretze milions d’euros? Perquè, clar, ara hi ha un altre programa
complementari que, molt bé, que s’ha explicat perfectament en una altra reunió, de
cinquanta milions. S’aprova i ja està. Tothom sap d’on surten i a on van. La pregunta
és: poden aclarir-nos què passa amb aquest programa complementari finalment, o la
destinació última d’aquests diners? Quina és la quantitat? És a dir, ens ho poden
aclarir, si us plau? Gràcies.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Bé, en tot cas, jo, m’esperava al
final per explicar quina era la situació, en aquest cas, que afectava la meva persona
però, en tot cas, m’avanço i, senyor Funes, en aquest sentit, li prego que em permeti
avançar en aquesta qüestió.
Aquesta és la meva darrera Junta de Govern com a presidenta de la Diputació. Jo els
hi vull agrair la col·laboració que hem tingut per tirar endavant aquesta institució.
Realment crec que el treball d’aquesta Junta ha estat exemplar. S’ha pogut preguntar,
abordar aquelles qüestions que podien generar dubtes o generar necessitat
d’aclariment i, per tant, els vull agrair, a tots. En primer lloc, a tot l’Equip de Govern
però, també, a tots els Grups polítics que, de manera disciplinada, han vingut sempre
a aquesta Junta de Govern i, per tant, han volgut, també, participar-hi. Per tant, en
aquest sentit, el meu agraïment.
En segon lloc, dir que el calendari que hem fixat i que hem acordat, des de l’equip de
Govern, és que el 25 de juny es farà un Ple extraordinari en què presentaré la meva
renúncia i, per tant, el Ple de la corporació prendrà coneixement de la meva renúncia
com a presidenta de la institució. De manera que, el 28 de juny hi haurà un Ple
extraordinari també, a les 9:30 del matí, que permetrà i procedirà a l’elecció de la nova
Presidència i, per tant, ja podran desenvolupar el Ple ordinari del mes de juny amb la
nova Presidència escollida. Aquest és l’acord a què hem arribat avui des de l’equip de
Govern i que els volíem proposar.
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Dir que agraeixo les mostres de suport que he tingut a nivell personal. No tinc cap
dubte que hem mirat de fer el millor treball aquests anys en què he estat presidenta de
la institució. Crec que aquesta és una institució que té un gran camí per recórrer i no
tinc cap mena de dubte, tampoc, que l’equip de Govern i la Presidència que quedarà,
tirarà endavant, també, des del diàleg, des de l’atenció a totes les opinions i la
diversitat ideològica però, també, tenint molt clar que les necessitats dels ajuntaments
són unes necessitats molt concretes i hem d’acompanyar aquests ajuntaments a fer
front a aquestes necessitats.
A partir d’aquí, dir que, efectivament, el nostre Grup polític proposarà el vicepresident
segon perquè assumeixi la Presidència, el Marc Castells, i, en tot cas, ell, també, està
a disposició de tots els Grups polítics. I per acabar dir que, bé, jo agafo un nou repte,
és un nou repte diferent, però que m’entusiasma i m’interessa. Potser a algú li ha
sobtat, però jo sempre vaig dir que no faria més de dos mandats com a alcaldessa. Jo
em vaig presentar, ja, de número tres a les primeres eleccions que em vaig presentar,
va ser l’any 1999. M’hauré presentat cinc vegades a les eleccions de Sant Cugat, de la
meva ciutat, la qual cosa m’ha honorat moltíssim, perquè representar la ciutat que
estimes és realment un gran honor. Assolir l’alcaldia, també, és l’honor més gran que
et pot fer la ciutadania, però tenia molt clar que aquest cicle a la política municipal, per
a mi, havia d’arribar a un final. I al final, quan parlem del límit de mandats, si no ens els
autoimposem, doncs bé, és molt difícil complir-lo perquè sempre tens projectes a
mitges; sempre tens persones que et diuen que ningú millor que tu ho pot fer; sempre
tens entorns que volen que continuïs, i sempre des de la màxima bona fe. Però crec
que sí, que jo m’imposo una autodisciplina personal, que és que no em tornava a
presentar com a alcaldessa a la meva ciutat i, en aquest moment, va aparèixer
aquesta oportunitat d’anar a un sector diferent i he volgut entomar aquest repte i crec
que també és il·lusionant. I no tinc cap mena de dubte que els canvis s’han d’afrontar
amb il·lusió i, a més a més, que també l’aire fresc a les institucions sempre, sempre,
és bo. I, per tant, les dinàmiques que aportarà la nova Presidència, els equips segur
que arriben per afavorir i per millorar, no en tinc cap mena de dubte, i, per tant, jo
també els desitjo, a tots vostès, el millor.
Partint d’aquesta realitat i tenim un temps, també, de transició, perquè el meu
nomenament no serà efectiu fins al 2 de juliol. Per tant, jo agafaré uns dies de
vacances a partir del 25. Faré uns dies de vacances i el 2 de juliol estarà el meu
nomenament però, en tot cas, crec que, també, aquest temps, de vegades, les notícies
te les trobes a la premsa, ens permet una transició tranquil·la i ordenada. I crec que
això també és molt important perquè, a vegades, les transicions precipitades, bé,
comporten malentesos. I jo avui hem despatxat amb el Marc, amb totes les persones
que vulguin, també, aquesta setmana que ve estaré a disposició per poder fer una
transició tranquil·la, de la mateixa manera que ho he pogut fer també a la ciutat de
Sant Cugat. Les transicions, com més tranquil·les i més naturals són, també crec que
són millors.
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I amb relació al programa que vostè comenta, efectivament, a veure, el pressupost i el
muntant de recursos és el que està en el Pressupost. Per tant, nosaltres haurem
d’abordar una modificació del Pressupost per activar aquests recursos per poder
complementar aquest Pla d’equipaments culturals i, per tant, crec que aquesta és una
proposta de l’equip de Govern, justament avui, se n’ha parlat en la Comissió
Executiva, i que els proposarà als diferents Grups polítics per poder abordar aquest
mes de juliol. Per tant, penso que la línia molt clara és aquesta, la de poder
complementar aquest Pla; crec que no hi haurà cap problema per poder portar el mes
de juliol una modificació del Pressupost en aquest sentit, però ja ho hauran de treballar
a nivell de l’equip que quedi, que no tinc cap mena de dubte que els hi explicaran a
bastament. D’acord? Moltes gràcies.
El diputat senyor Funes (ENTESA), diu: No estic en condicions de fer més
intervencions després de la seva intervenció. Només, com a Grup, agrair-li el to i la
feina. Ja parlarem en els plenaris el que correspon. I per al nou president o la nova
presidenta, ja ho veurem, haurem de votar, li queda l’encàrrec de parlar de la Xarxa,
que és el que volíem fer en el prec, però pot esperar un mes i, per tant, en parlarem
amb calma el proper mes. Gràcies a vostè, presidenta, com a Grup. Ja en parlarem en
el Plenari i agrair-li l’explicació, tot i que sigui ara, però, bé, crec que tots i totes no
érem conscients de l’escenari que era possible i s’ha donat i, bé, seguirem treballant
amb qui quedi.
I la senyora presidenta diu: Molt bé, moltes gràcies. Si no hi ha més intervencions,
gràcies a tothom.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 45 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.
Vist i Plau
La presidenta,

