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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 25 d’octubre de 2018, a les 11 hores i 10 minuts, es
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la
presidència del seu president, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència
del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresidenta
segona, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i
Casals (ERC-AM), vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU) i amb els
diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume
Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Joan
Carles García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), Jordi Fàbrega i
Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM),
Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i el diputats i la diputada amb veu però sense
vot següents: senyora Núria Marín i Martinez (PSC-CP) i senyor Joaquim Jesús Duran
i Redondo (CUP-PA).
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, la tresorera,
senyora Marta Gómez Acín i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis
Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència la vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlón i Gil (PSCCP), els diputats senyors Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Isaac Albert i Agut
(ERC-AM), Manuel Reyes López (PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner (Cs) i les diputades
senyores Sonia Recasens i Alsina (CiU) i Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa)
Oberta la sessió pel senyor president, 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 11 d’octubre de 2018.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació del municipi de Moià i el
Consell Comarcal del Moianès, per al sosteniment en comú del lloc de treball
d’intervenció (exp. núm. 2018/16420).
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3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona en el
procediment abreujat núm. 402/2017-J, que estima parcialment el recurs
contenciós administratiu interposat pel senyor R.M.V., contra la resolució de la
Diputació de Barcelona que desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident ocorregut el 5 de juny de
2016, a l’estacionament de la Lloba, situat a Sant Martí d’Empúries, a causa de la
caiguda d’un arbre sobre el seu vehicle (exp. núm. 2017/2967).

4.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8299/2018, de data 2 d’agost, pel
qual s’acorda interposar recurs davant la jurisdicció social contra la resolució de la
directora provincial de Barcelona de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que
declarava l’existència de responsabilitat empresarial de la Diputació per manca de
mesures de seguretat i higiene en el treball, en l’accident de treball sofert per la
senyora M.T.M.M., (exp. núm. 2018/12014).

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9079/2018, de data 13 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 226/2018-M,
procediment abreujat, interposat per la senyora M.J.L., contra la resolució de la
Diputació que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el 24 de
novembre de 2016, mentre circulava per la carretera C-1410c i va col·lisionar amb
una pedra que es trobava a la via (exp. núm. 2018/12012).

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9540/2018, de data 24 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant la Secció Segona de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
recurs contenciós administratiu núm. 452/2018, interposat pel senyor A.C.C.,
contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya, de 4 de maig de 2018,
que fixa el preu just en l’expedient “Camí de vianants a la carretera BV-4242, entre
els pk 0,589 i 1,176 tm. Berga” (exp. núm. 2018/14161).

7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9538/2018, de data 24 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 18/2018-B1,
procediment abreujat, interposat per MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA,
contra la resolució de la Diputació que desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 27
de desembre de 2016, mentre circulava per la carretera BV-4132, per causa de la
topada amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via (exp. núm.
2018/7541).

8.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8235/2018, de data 1 d’agost, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
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Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 231/2018-B, procediment
abreujat, interposat per GURRI, SCP, contra la resolució de la Diputació que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 3 d’abril de 2017, mentre
circulava per la carretera BV-5306, per causa d’una topada amb un porc senglar
que va irrompre sobtadament a la via (exp. núm. 2018/11084).
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar l’acord
de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 4 de maig de 2018,
de rescissió anticipada de l’Acord Marc de col·laboració per a la gestió de les
campanyes agràries de temporada, formalitzat en data 26 de juny de 2013 entre
el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, les
Diputacions de Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona, Unió de Pagesos de
Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Associació Agrària de
Joves Agricultors (ASAJA-Tarragona), Associació d’Empresaris Agraris de Lleida,
Associació Catalana d’Empresaris de Fruites i Hortalisses (AFRUCAT), Comissió
Obrera Nacional de Catalunya, i Unió General de Treballadors de Catalunya. I, en
conseqüència, rescindir el dit Acord Marc, amb efectes de 15 de juliol de 2018
(exp. núm. 2013/4635).

Gabinet de Premsa i Comunicació
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la

convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig «Escapada romàntica»
(exp. núm. 2018/0015815).
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir als

Ajuntaments de Cardedeu, Torelló, Sant Quirze del Vallès, Montornès del Vallés,
Gaià i l’Ametlla del Vallès, el recurs tècnic d’estudi per a la provisió de banda
ampla al territori, consistent en la redacció de plans, projectes i informes per a la
realització de diverses actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i desestimar, per valoració més
baixa i manca de recursos, les sol·licituds presentades pels Ajuntaments de
Montgat, Esparraguera, Vilada, Masquefa, Polinyà, Òrrius, Copons, Sant Mateu de
Bages, Taradell, Sant Jaume de Frontanyà, Rupit i Pruit, Alpens, Argençola, Mura,
Sant Pere de Vilamajor, Castellcir i el Bruc, en relació amb el recurs tècnic
d’estudi per a la provisió de banda ampla al territori (exp. núm. 2018/0013312).
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la

despesa corresponent al preu públic per a l'anualitat del 2018, en concepte de la
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prestació del servei d'atenció a l'usuari i manteniment de la plataforma Hèstia
(exp. núm. 2018/0015661).
Servei de Programació
Caixa de Crèdit
13. AIGUAFREDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 151.000 €, a l’Ajuntament d'Aiguafreda,
per a finançar l’actuació local “Inversions diverses anualitat 2018. Expropiació”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0008645).
14. AIGUAFREDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 2.909,21 €, a l’Ajuntament d'Aiguafreda,
per a finançar l’actuació local “Inversions diverses 2018. Asfaltament”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0015940).
15. AIGUAFREDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 21.090,79 €, a l’Ajuntament d'Aiguafreda,
per a finançar l’actuació local “Inversions diverses 2018. Pavimentació vorera”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0015946).
16. CANYELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 148.324,72 €, a l’Ajuntament de
Canyelles, per a finançar l’actuació local “Inversions 2018”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0016038).
17. MARTORELL.- 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 Martorell,
per a finançar l’actuació local “Nou pavelló triple esportiu. Anualitat 2018”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0015451).
18. MARTORELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 122.750 €, a l’Ajuntament de
Martorelles, per a finançar l’actuació local “Inversions pressupost 2018. obres”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.20180016188).
19. MARTORELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 52.250 €, a l’Ajuntament de Martorelles,
per a finançar l’actuació local “Inversions pressupost 2018. bens mobles”, al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.2018/0016189).
20. NAVARCLES.- 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 Navarcles,
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per a finançar l’actuació local “Construcció nou edifici esportiu a la piscina”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0015842).
21. SANTA MARIA D’OLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 110.000 €, a l’Ajuntament
de Santa Maria d'Oló, per a finançar l’actuació local “Inversions exercici 2018”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0016134).
22. SANTA MARIA D’OLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.701,71 €, a
l’Ajuntament de Santa Maria d'Oló, per a finançar l’actuació local “Inversions
d'exercicis anteriors”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp.
núm.20180016135).
Programa de Crèdit Local
23. CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,

concedir una subvenció per import de 49.836,66 €, a l'Ajuntament de Cardedeu,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0015082).
24. LLIÇÀ D’AMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la

Presidència, concedir una subvenció per import de 56.838,50 €, a l'Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0015381).
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar 11

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i
autoritzar la cessió gratuïta a diversos ajuntaments i a l’Associació de voluntaris
de Protecció Civil de Montcada i Reixac (exp. núm. 2018/16359).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació dels

acords de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, núm. 355 adoptat en
sessió de 19 de juliol de 2018 i núm. 431, adoptat en sessió de 27 de setembre de
2018, mitjançant els quals es va resoldre pel procediment de concurrència
competitiva, l'atorgament i la desestimació dels recursos materials i es va resoldre
l’aprovació de la retenció de crèdit de l’atorgament dels recursos tècnics del Servei
d’Equipaments i Espai Públic de la Gerència de Serveis d’Equipaments,
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Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic del Catàleg de Serveis 2018
“Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, informar

favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca de Can Terrer, i
elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya (exp. núm. 2018/14617).
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, informar

favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Sant Miquel del
Fai, i elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya (exp. núm.
2018/14616).
Gerència de Serveis de Medi Ambient
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient relatiu a

la contractació de “L’execució de les obres i legalització de les instal·lacions
de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la
millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el
marc del programa operatiu FEDER”, amb un pressupost de 3.297.797,73 €,
IVA exclòs, més 692.537,51 €, en concepte del 21 % d’IVA, amb un pressupost
resultant de 3.990.335,24 €, mitjançant el sistema de tramitació ordinària, no
subjecte a regulació harmonitzada, procediment obert i adjudicació mitjançant
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, i dividit en 6 lots (exp. núm.
2018/13057).
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar l’acord

tercer, apartat 3, de l’acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2018,
d’aprovació de la concessió del fons de prestació Finançament de l’àmbit de
Benestar Social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018, del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim de gestió (exp. núm. 2018/1894).
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació inicial

parcial de diverses subvencions atorgades a entitats, en el marc de la
convocatòria núm. 201720175120008823 per a l'atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i d'Igualtat
i Ciutadania a favor d'entitats sense finalitat de lucre, 2017 (exp. núm. 2017/821).
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32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació inicial

total de diverses subvencions atorgades a entitats en el marc de la convocatòria
de l'any 2017 per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva de les Gerències de Benestar Social i d'Igualtat i Ciutadania a favor
d'entitats sense finalitat de lucre, per no haver esmenat correctament la justificació
de la subvenció (exp. núm. 2017/821).
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació inicial

total de subvencions atorgades a diverses entitats en el marc de la convocatòria
2017 per a l'atorgament de subvencions de les Gerències de Benestar Social i
d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Atenció a les Persones a favor d'entitats sense
finalitat de lucre, per manca de justificació (exp. núm. 2017/821).
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet
de Mar, per a finançar, en part, l’adquisició del centre parroquial per reconvertir-lo
en la sala petita de l’Odeòn i primeres inversions per mantenir l’equipament obert
(exp. núm. 2018/15185).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 11 d’octubre de 2018.- Pel
senyor president, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 11 d’octubre de 2018, es pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació del municipi de Moià i
el Consell Comarcal del Moianès, per al sosteniment en comú del lloc de treball
d’intervenció (exp. núm. 2018/16420).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“L’Ajuntament de Moià va presentar un ofici davant del Registre electrònic de la
Diputació de Barcelona, en data 24 de maig de 2018, mitjançant el qual sol·licita el
preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient de constitució de
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l’agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, per al sosteniment
en comú del lloc de treball d’intervenció.
Posteriorment, en dates 26 de setembre i 5 d’octubre de 2018, s’ha presentat, a
requeriment d’aquesta corporació, documentació complementària per l’Ajuntament de
Moià i el Consell Comarcal del Moianès, respectivament.
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la
dita constitució.
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.k) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 9 de juliol de 2018,
núm. 7048/18 i publicada en el BOPB de l’11 de juliol de 2018.
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta
corporació en relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació del municipi de
Moià i el Consell Comarcal del Moianès, per al sosteniment en comú del lloc de treball
d’intervenció, que es transcriu a continuació:
“INFORME relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació del municipi de Moià i el
Consell Comarcal del Moianès, per al sosteniment en comú del lloc de treball
d’intervenció.
1. Antecedents
L’Ajuntament de Moià va presentar davant del Registre d’entrada de la Diputació de
Barcelona, en data 24 de maig de 2018, la sol·licitud de l’informe preceptiu per part
d’aquesta corporació en l’expedient que s’està tramitant relatiu a la constitució de
l’agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, per al sosteniment en
comú del lloc de treball d’intervenció.
Aquesta sol·licitud s’acompanya de la següent documentació:
-

Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Moià, celebrat el 16 de maig de 2018,
relatiu a la sol·licitud al Conselleria de Governació de l’aprovació de l’Agrupació dels
llocs de treball d’intervenció de l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del
Moianès, als efectes del sosteniment en comú d’aquest lloc de treball.
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-

Memòria justificativa
Estatus reguladors de l’Agrupació
Proposta de modificació de la Plantilla de personal i Catàleg de llocs de treball

Posteriorment, i a requeriment d’aquesta Secretaria:
1.1 En data 26 de setembre de 2018 l’Ajuntament de Moià ha enviat mitjançant correu
electrònic còpia dels següents documents:
-

Certificat de l’acord del Ple del l’Ajuntament de Moià, celebrat el 16 de maig de 2018,
relatiu a la sol·licitud al Conselleria de Governació de l’aprovació de l’Agrupació dels
llocs de treball d’intervenció de l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del
Moianès, als efectes del sosteniment en comú d’aquest lloc de treball, fent constar la
seva aprovació per majoria absoluta del nombre legal de membres.

1.2 En data 5 d’octubre de 2018 el Consell Comarcal del Moianès ha presentat davant el
Registre d’entrada de la Diputació de Barcelona el següent document:
-

Certificat de l’acord del Ple del Consell Comarcal del Moianès, celebrat el 30 de juliol
de 2018, relatiu a la sol·licitud al Conselleria de Governació de l’aprovació de
l’Agrupació dels llocs de treball d’intervenció del Consell Comarcal del Moianès i
l’Ajuntament de Moià, als efectes del sosteniment en comú d’aquest lloc de treball,
fent constar la seva aprovació per majoria absoluta del nombre legal de membres.

2. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona
L’article 12.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Adminstración Local con habilitación de caràcter nacional,
que va entrar en vigor el 18 de març de 2018, i que deroga, entre d’altres, el Reial Decret
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix que correspon a les
Comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, acordar l’agrupació d’entitats
locals, les secretaries de les quals estiguin classificades en segona o tercera classe, per al
manteniment en comú del lloc de treball d’intervenció i que, en qualsevol cas, el
procediment podrà iniciar-se amb l’acord de les corporacions locals interessades o d’ofici
per la Comunitat autònoma, donant audiència de les entitats afectades i amb l’informe previ
de la Diputació o ens supramunicipal corresponent.
La mateixa previsió es fa a l’article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
Es constata, doncs, la necessitat d’emetre informe previ a la constitució d’una agrupació
d’ens locals per al sosteniment en comú del lloc de treball d’intervenció per part d’aquesta
corporació.
3. Circumstàncies que concorren per a l’agrupació de l’Ajuntament de Moià i el Consell
Comarcal del Moianès, per al sosteniment en comú del lloc de treball d’intervenció
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L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes
del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals
de Catalunya, estableix la competència del conseller o consellera de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, per acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals
en què el volum de serveis o recursos sigui insuficient per sostenir en comú i mitjançant
agrupació el lloc de secretaria.
Les motivacions que justifiquen la sol·licitud de les entitats interessades, i que consten en les
respectives memòries justificatives, es basen:
-

-

en les necessitats de l’Ajuntament de Moià de disposar d’una plaça d’intervenció que
sigui estable i sostenible en el temps, de tal manera que permeti assolir la normalitat
financera i el manteniment dels objectius d’estabilitat financera i eficiència en
l’assignació de recursos públics municipals, després del greu desequilibri econòmic
sofert
en les necessitats del Consell Comarcal del Moianès de dotar d’estabilitat la plaça
d’intervenció mitjançant un funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional atesa la molt recent creació d’aquesta entitat i els recursos econòmics
limitats de que disposa

La proposta, doncs, es fonamenta bàsicament en la complementació d’esforços econòmics
que asseguraria la cobertura estable del lloc de treball d’intervenció en ambdues entitats.
No s’aporten dades relatives a la població ni pressupostàries per l’Ajuntament de Moià, però
de les dades que consten a la pàgina web d’aquesta corporació, en resulta que:
-

El municipi de Moià té una població de 6.065 habitants en l’exercici 2017 i un
pressupost municipal corresponent a l’exercici 2018 de 6.409.589,55.-€

L’article 9.1.b) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, estableix quins son els llindars
d’insuficiència per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria, quant a població i
pressupost ordinari, xifrant-les en una població inferior a 500 habitants i un pressupost
ordinari inferior als 250.000,00 euros, circumstàncies ambdues que cal entendre amb
caràcter acumulatiu.
De les dades indicades és palès que l’Ajuntament de Moià supera ambdós paràmetres
indicats, motiu pel qual no estaria en disposició de demanar l’exempció de l’obligació de
mantenir el lloc de treball d’intervenció.
La conveniència d’aquesta agrupació, proposada a instàncies d’ambdues entitats, es
justifica igualment en el fet que tenen unes necessitats molt semblants i la seva seu de
treball es troba ubicada al mateix municipi de Moià, motiu pel qual es fa factible que un únic
interventor pugui prestar el seu treball correctament compartint les funcions pròpies amb les
entitats agrupades millorant l’eficàcia i l’eficiència, la prestació dels serveis als ciutadans i
eliminant duplicitats.
En la documentació tramesa consta la proposta dels estatuts que haurà de regir l’agrupació
d’entitats, el contingut de la qual se circumscriu a unes disposicions generals, forma
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d’organització, el règim del personal, els recursos econòmics, el règim jurídic, la seva
vigència i les causes de modificació i dissolució, proposta que es troba ajustada a dret.
Així mateix, en la documentació tramesa consta la proposta de modificació de la plantilla i el
catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Moià, de conformitat amb la proposta objecte
d’aquest informe.
Atès tot el que ha estat aportat, justificat i motivat en l’expedient municipal de Moià i del
Consell Comarcal del Moianès, es considera que concorren les circumstàncies per a la
constitució de l’agrupació d’entitats per al sosteniment en comú de la plaça d’intervenció.
4. Inici del procediment de constitució de l’agrupació per al sosteniment en comú del
lloc d’intervenció
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que s’ha fet esment en el
primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant un acord de les entitats
locals interessades o d’ofici.
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes,
requereix el quòrum del vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot
cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Tal i com s’ha posat de manifest en l’apartat d’antecedents d’aquest informe, l’Ajuntament
de Moià i el Consell Comarcal del Moianès han acreditat aquesta circumstància.
5. Conclusions
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de
treball d’intervenció, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.k), de la Refosa núm. 1/2018
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 9 de juliol de
2018, núm. 7048/18 i publicada en el BOPB de l’11 de juliol de 2018.
Per tot això, i atesa la concurrència dels requisits exigibles per a la seva aprovació, la
Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària General, informa
favorablement l’expedient de constitució de l’agrupació de l’Ajuntament de Moià i el Consell
Comarcal del Moianès, per al sosteniment en comú del lloc de treball d’intervenció.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.”

Segon. Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament de Moià i al Consell Comarcal
del Moianès, per al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona en
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el procediment abreujat núm. 402/2017-J, que estima parcialment el recurs
contenciós administratiu interposat pel senyor XXX, contra la resolució de la
Diputació de Barcelona que desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident ocorregut el 5 de juny de
2016, a l’estacionament de la Lloba, situat a Sant Martí d’Empúries, a causa de la
caiguda d’un arbre sobre el seu vehicle (exp. núm. 2017/2967).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 402/2017-J, que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de
Barcelona que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys derivats de l’accident ocorregut el 5 de juny de 2016, a l’estacionament de la
Lloba, situat a Sant Martí d’Empúries, a causa de la caiguda d’un arbre sobre el seu
vehicle.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 de 9 de juliol de 2018 (publicada
al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
402/2017-J, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona que desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident
ocorregut el 5 de juny de 2016, a l’estacionament de la Lloba, situat a Sant Martí
d’Empúries, a causa de la caiguda d’un arbre sobre el seu vehicle. En conseqüència:
1. Es reconeix el dret del demandant a ser indemnitzat
2. Imposa les costes del procediment fins un màxim de 200 euros.
Segon. NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10.”
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8299/2018, de data 2 d’agost,
pel qual s’acorda interposar recurs davant la jurisdicció social contra la
resolució de la directora provincial de Barcelona de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social, que declarava l’existència de responsabilitat empresarial de la
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Diputació per manca de mesures de seguretat i higiene en el treball, en
l’accident de treball sofert per la senyora XXX, (exp. núm. 2018/12014).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“En data 11 d’abril de 2018 va tenir entrada al registre general de Diputació de
Barcelona una resolució de la directora provincial de Barcelona de l’Institut Nacional de
la Seguretat Social de 28 de març, que declarava l’existència de responsabilitat
empresarial de la Diputació de Barcelona per manca de mesures de seguretat i higiene
en el treball, en l’accident de treball sofert per la senyora XXX el 14 d’abril de 2009.
En disconformitat amb aquesta resolució, mitjançant Decret de 20 d’abril de 2018, la
presidenta de la Diputació de Barcelona acordà formular reclamació prèvia a la via
jurisdiccional social contra l’esmentada resolució, d’acord amb allò que preveu l’article
71 de la Llei de la Jurisdicció Social.
Transcorregut en escreix el termini per resoldre la reclamació prèvia per l’entitat
gestora, conforme a l’article 71 de la Llei de la Jurisdicció Social, aquella s’ha
d’entendre implícitament desestimada pels efectes del silenci negatiu, tal com preveu
el mateix precepte processal obrint-se, en conseqüència, un termini de 30 dies hàbils
per a la interposició de la corresponent demanda davant els jutjats socials de
Barcelona.
El passat 5 de juliol s’ha rebut en la Direcció dels Serveis Jurídics de la Diputació de
Barcelona una comunicació de la directora dels Serveis de Recursos Humans de la
Diputació de Barcelona expressant els seu interès en l’exercici de les accions judicials
en contra de la referida resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
Altrament, la interposició de la demanda està justificada pels mateixos motius que van
justificar la interposició de la reclamació prèvia en via administrativa, en la convicció
que no s’ha produït una infracció en matèria preventiva per part de la Diputació de
Barcelona i tampoc s’acredita la necessària relació de causalitat entre el dany i
l’eventual incompliment preventiu tal com exigeix l’article 164 del TRLGSS.
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
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
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Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. INTERPOSAR recurs davant la jurisdicció social contra la Resolució de la
directora provincial de Barcelona de l’Institut Nacional de la Seguretat Social de data
28 de març de 2018 i contra la desestimació presumpta de la reclamació prèvia
formulada en data 20 d’abril de 2018 contra l’anterior dins de l’expedient “TR0099-361-2016/038.726-03” de responsabilitat empresarial per manca de mesures de
seguretat i higiene en el treball, instruït a nom de la senyora XXX.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la corporació en la demanda esmentada i en
les instàncies superiors en què pugui derivar.”
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9079/2018, de data 13 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
226/2018-M, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX., contra la
resolució de la Diputació que desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de
trànsit ocorregut el 24 de novembre de 2016, mentre circulava per la carretera C1410c i va col.lisionar amb una pedra que es trobava a la via (exp. núm.
2018/12012).- 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. 10de Barcelona, mitjançant ofici 26 de juny de
2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada en
el recurs contenciós administratiu núm. 226/2018-M, procediment abreujat, interposat
per la senyora XXX contra la resolució de 23 de març de 2018 dictada per la Diputació
de Barcelona, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial en relació
amb els danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el 24 de
novembre de 2016.
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
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règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 226/2018-M, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la Diputació de Barcelona.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm.
10 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.”
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9540/2018, de data 24 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant la Secció Segona de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
recurs contenciós administratiu núm. 452/2018, interposat pel senyor XXX,
contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya, de 4 de maig de 2018,
que fixa el preu just en l’expedient “Camí de vianants a la carretera BV-4242,
entre els pk 0,589 i 1,176 tm. Berga” (exp. núm. 2018/14161).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“La Secció de Barcelona del Jurat d’Expropiació de Catalunya ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a interessada en el recurs contenciós administratiu
núm. 452/2018, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de l’esmentat Jurat, de
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data 4 de maig de 2018, que fixà el preu just en l’expedient “Camí de vianants a la
carretera BV-4242, entre els PK 0’589 i 1,176 TM Berga”.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
cap del Servei d’Assessoria Jurídica ha emès informe pel qual es mostra favorable a
personar-s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la
defensa i representació de la Corporació en el recurs esmentat.
Aquesta proposta es justifica en la necessitat de comparèixer davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya el més aviat possible, raó per la qual la seva
tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del Servei d’Assessoria Jurídica i de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i, en conseqüència per a l’interès públic.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat pel senyor
XXX, contra Resolució de l’esmentat Jurat, de 4 de maig de 2018, que fixà el preu just
en l’expedient “Camí de vianants a la carretera BV-4242, entre els PK 0’589 i 1,176 TM
Berga”.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en que pugui derivar.”
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7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9538/2018, de data 24 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
18/2018-B1, procediment abreujat, interposat per MGS SEGUROS Y
REASEGUROS, SA, contra la resolució de la Diputació que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de
l’accident de trànsit ocorregut el 27 de desembre de 2016, mentre circulava per
la carretera BV-4132, per causa de la topada amb un porc senglar que va
irrompre sobtadament a la via (exp. núm. 2018/7541).- 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 ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 18/2018-B1, procediment abreujat, interposat per MGS SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A., contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 27 de
desembre de 2016, mentre circulava per la carretera BV-4132, pk 2.1, a causa de la
topada amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via.
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments
següents: a) No s’acredita que l’accident fos conseqüència de l’estat de la carretera ni
de la manca de senyalització específica, doncs el senyal d’advertiment de perill per
possible pas d’animals en llibertat només és preceptiu quan resti acreditada una
sinistralitat alta; b) No resulta exigible legalment al servei de carreteres, com a
eventual mesura de seguretat, el tancament lateral de la via o la col·locació de xarxes;
c) La irrupció sobtada a la via d’un animal en llibertat és un fet totalment aliè al servei
públic viari; d) L’existència d’aquests animals salvatges és consubstancial al medi, de
manera que les conseqüències dels seus desplaçaments han de ser assumides per
tots com a part de l’entorn vital, sense que hi hagi d’haver necessàriament persones o
entitats responsables.
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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha de citar la companyia
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asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que
la corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita
companyia.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 18/2018-B1, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16,
interposat per MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra 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.
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com
a part interessada, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8235/2018, de data 1 d’agost,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 231/2018-B,
procediment abreujat, interposat per GURRI, SCP, contra la resolució de la
Diputació que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 3 d’abril de
2017, mentre circulava per la carretera BV-5306, per causa d’una topada amb un
porc senglar que va irrompre sobtadament a la via (exp. núm. 2018/11084).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se
per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 231/2018-B, procediment abreujat, interposat per GURRI, S.C.P.,
contra el Decret de 22 de juny de 2018, que desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit amb el
vehicle matr. 5335-DDD, a la carretera BV-5306, pk 1,4, sentit Taradell, per causa
d’una topada amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via.
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments
següents: a) No s’acredita que l’accident fos conseqüència de l’estat de la carretera ni
de la manca de senyalització específica, doncs l’informe de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat estableix que l’accident va ocórrer dins el tram
afectat pel senyal P-24 d’advertiment de perill per possible pas d’animals en llibertat en
el moment de l’accident; b) No resulta exigible legalment al servei de carreteres, com a
eventual mesura de seguretat, el tancament lateral de la via o la col·locació de xarxes;
c) La irrupció sobtada a la via d’un animal en llibertat és un fet totalment aliè al servei
públic viari; d) L’existència d’aquests animals salvatges és consubstancial al medi, de
manera que les conseqüències dels seus desplaçaments han de ser assumides per
tots com a part de l’entorn vital, sense que hi hagi d’haver necessàriament persones o
entitats responsables. e) Per altra banda l’esmentat informe de la Diputació de
Barcelona estableix que la Gerència va rebre comunicat sobre la incidència i va actuar
amb rapidesa, retirant el porc senglar i deixant la via en condicions òptimes.
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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha de citar la companyia
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que
la corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita
companyia.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
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Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 231/2018-B, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6,
interposat per GURRI, S.C.P. contra Diputació de Barcelona.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
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.
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com
a part interessada, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 4 de maig de
2018, de rescissió anticipada de l’Acord Marc de col·laboració per a la gestió de
les campanyes agràries de temporada, formalitzat en data 26 de juny de 2013
entre el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, les
Diputacions de Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona, Unió de Pagesos de
Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Associació Agrària de
Joves Agricultors (ASAJA-Tarragona), Associació d’Empresaris Agraris de
Lleida, Associació Catalana d’Empresaris de Fruites i Hortalisses (AFRUCAT),
Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i Unió General de Treballadors de
Catalunya. I, en conseqüència, rescindir el dit Acord Marc, amb efectes de 15 de
juliol de 2018 (exp. núm. 2013/4635).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Antecedents
1. En data 21 de juny de 2013, la Diputació de Barcelona va aprovar mitjançant acord
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de la Junta de Govern (AJG/277/13), l’Acord marc de col·laboració per a la gestió de
les campanyes agràries de temporada entre el Departament d’Empresa i Ocupació, a
través del Servei d’Ocupació de Catalunya, i les Diputacions de Lleida, Tarragona,
Girona i Barcelona, Unió de Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya, Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA-Tarragona), Associació
d’Empresaris Agraris de Lleida, Associació Catalana d’Empresaris de Fruites i
Hortalisses (AFRUCAT), Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i Unió General de
Treballadors.
2. En data 26 de juny de 2013, la Diputació de Tarragona i la resta d’entitats
participants van signar l’esmentat acord marc.
3. D’acord amb el previst a la clàusula cinquena del conveni que fa referència a
l’extinció: “L’Acord es podrà extingir per mutu acord de les parts, per impossibilitat
sobrevinguda per desenvolupar les activitats previstes en aquest Acord o bé per
denúncia de qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada de forma fefaent”.
4. A la clàusula sisena, que fa referència a la vigència, es preveu: “Aquest Acord
produirà efectes des del moment de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2013 i
es prorrogarà automàticament sempre que no sigui denunciat per alguna de les parts
signatàries.
Seran causes de rescissió anticipada del conveni, les següents:
a) L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en
l’Acord marc.
b) El mutu acord de les parts que s’instrumentarà per escrit.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a les
seves clàusules
d) La denúncia prèvia, amb dos mesos d’antelació de la data de rescissió, de
qualsevol de les dues parts”.
5. En data 4 de maig de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va
acordar rescindir, a partir del 15 de juliol de 2018, l’esmentat Acord marc perquè
l’esforç dedicat al projecte des del seu inici, i la valoració dels 5 anys col·laborant-hi,
ha posat de manifest que el volum de recursos destinats i les dificultats en la gestió del
programa, no es veuen compensats per l’impacte social i econòmic que es genera.
Fonaments de dret
1. Els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden subscriure
convenis i protocols amb altres administracions públiques, amb els organismes i
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entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit
de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.
2. Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
en relació amb els convenis.
3. D’acord amb l’apartat 3.4.j.1), sobre aprovació de convenis marc, de la Refosa
1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de
la Diputació núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada al BOPB d’11 de
juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de
data 4 de maig de 2018 i, en conseqüència, rescindir anticipadament l’Acord Marc de
col·laboració per a la gestió de les campanyes agràries de temporada, de data 26 de
juny de 2013, entre el Departament d’Empresa Ocupació, a través del Servei
d’Ocupació de Catalunya, i les Diputacions de Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona,
Unió de Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya,
Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA-Tarragona), Associació d’Empresaris
Agraris de Lleida, Associació Catalana d’Empresaris de Fruites i Hortalisses
(AFRUCAT), Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i Unió General de Treballadors
de Catalunya, d’acord amb el previst a les clàusules cinquena i sisena apartat d) de
l’esmentat acord. Aquesta rescissió tindrà efectes a partir del 15 de juliol de 2018.
Segon. NOTIFICAR la present resolució al Departament d’Empresa i Ocupació, a les
Diputacions de Lleida, Tarragona i Girona, la Unió de Pagesos de Catalunya, Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya, l’Associació Agrària de Joves Agricultors
(ASAJA-Tarragona), l’Associació d’Empresaris Agraris de Lleida, l’Associació Catalana
d’Empresaris de Fruites i Hortalisses (AFRUCAT), la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya, i la Unió General de Treballadors de Catalunya.”
Gabinet de Premsa i Comunicació
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig «Escapada
romàntica» (exp. núm. 2018/0015815).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la
ciutat de Barcelona, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
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“Fets
1. La Diputació de Barcelona du a terme, a través del canal corporatiu de Facebook
de Barcelona és molt més, el sorteig «Escapada romàntica», que té per objectiu per
una banda, aconseguir més seguidors i subscriptors per aquest butlletí i, de l’altra,
donar a conèixer l’oferta turística de la demarcació de Barcelona.
2. La Diputació de Barcelona convida als usuaris a subscriure’s al butlletí de turisme i
participar en el sorteig «Escapada romàntica» a través de la plataforma Easy
Promos.
3. El sorteig «Escapada romàntica» començarà el dia 31 d’octubre de 2018 a les 9
hores i finalitzarà el dia 8 de novembre de 2018 a les 23.59 hores.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de
2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 09 de maig de 2017, els
premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència
entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció.
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden
exclosos de la LGS. La participació en aquest sorteig té la consideració de sol·licitud i,
per tant, és d’aplicació aquesta llei.
3. L’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018 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. 7048/18, de data 9 de juliol, publicada al
BOPB de 11 de juliol de 2018, 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
«Escapada romàntica», el text literal de les quals és el següent:
“Bases del sorteig «Escapada romàntica»
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «Escapada romàntica» a través del canal
corporatiu de Facebook de Barcelona és molt més.
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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 a subscriure’s al butlletí de turisme i participar
del sorteig «Escapada romàntica» a través de la plataforma Easy Promos.
Segon. Organització
El sorteig «Escapada romàntica» 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/xarxessocials/concursos.
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 a la xarxa social Facebook en obert perquè els organitzadors
puguin contactar-hi.
4. Completar un formulari amb els seu nom i correu electrònic i marcar una casella per
facilitar el consentiment per a la recollida i tractament de les seves dades i per donar
conformitat a quedar subscrits 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 31 d’octubre de 2018 a les 9 hores i finalitza
el 8 de novembre de 2018 a les 23.59 hores.
Cinquè. Condicions generals
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi
les condicions de participació o que estigui 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 els 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 comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a
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 és una escapada romàntica a Montanyà Hotel &
Lodge amb nit d’hotel, spa i mitja pensió per a 2 persones. El termini per a gaudir del premi
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serà de sis mesos, des de la seva comunicació mitjançant missatge a Facebook. El premi
està valorat en 297 € 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 Easy Promos,
plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre tots els participants. El dia 12 de
novembre de 2018 la Diputació de Barcelona comunicarà el premi al premiat 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.
Si el guanyador no respon en el termini indicat per a acceptar el premi, o si no compleix
alguna de les normes d’aquest sorteig, o no vol o no pot gaudir del premi, quedarà descartat
i el premi es donarà 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 del 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 concurs, per a contactar amb la
persona guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o
els comptes de les xarxes socials, seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les
del guanyador que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació 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.
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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.
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició 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 seves dades personals. Encara que per aquesta via
se li haurà pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima
oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.
Els serveis prestats per la xarxa social 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, a la xarxa per cable i a les xarxes de
comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals.
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels 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 identitat 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
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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
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 d’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 noranta-set euros (297 €) 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 Tecnologies i Sistemes Corporatius
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir als
Ajuntaments de Cardedeu, Torelló, Sant Quirze del Vallès, Montornès del Vallés,
Gaià i l’Ametlla del Vallès, el recurs tècnic d’estudi per a la provisió de banda
ampla al territori, consistent en la redacció de plans, projectes i informes per a la
realització de diverses actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i desestimar, per valoració
més baixa i manca de recursos, les sol·licituds presentades pels Ajuntaments de
Montgat, Esparraguera, Vilada, Masquefa, Polinyà, Òrrius, Copons, Sant Mateu
de Bages, Taradell, Sant Jaume de Frontanyà, Rupit i Pruit, Alpens, Argençola,
Mura, Sant Pere de Vilamajor, Castellcir i el Bruc, en relació amb el recurs tècnic
d’estudi per a la provisió de banda ampla al territori (exp. núm. 2018/0013312).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 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 i la
convocatòria per a la concessió de recursos.
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2. D’acord amb l’establert en l’article 5.4.b, es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins el 8 de febrer de 2018 i fins el 2 d’abril de 2018, sempre que la
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris
preestablerts, i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la
valoració obtinguda.
3. Vist que el recurs inclòs en el Catàleg: Estudis per a la provisió de banda ampla al
territori, d’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, s’ha de concedir
mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
4. Valorades les sol·licituds presentades d’aquest recurs, aquest centre gestor ha
elaborat l’informe d’instrucció, que conté l’explicació de la forma objectiva de com
s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la
mateixa instrucció.
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Presidència, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim.
6. L’esmentat òrgan col·legiat ha examinat els aspectes que s’indiquen a continuació.
De les decisions adoptades en la reunió, el/la secretari/ària de l’òrgan n’ha estès
una acta i en la que:
-

-

Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració
S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema
d’informació en un dels estats següents: estimada, desestimada per menor
valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida.

La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius no disposa de
mitjans suficients per a fer front a l’execució de les actuacions en un temps
prudencial i amb qualitat suficient, per tant s’haurà de fer per encàrrec al Consorci
Localret.
Fonaments de dret
1. Vistos els articles 15 a 19 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018,
pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials.
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2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la
Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018.
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la
Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic d’estudi per a la provisió de banda ampla al
territori, consistent en la redacció de plans, projectes i informes per a la realització de
de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Puntuació

NIF

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

P0804500G

Estudis per a
la provisió de
banda ampla

1840019422

18/Y/260732

16.100 €

87

P0828500I

Pla de
desplegament
d'una xarxa
d'accés
municipal per
control i la
gestió de
serveis
urbans

1840023313

18/Y/260737

13.800 €

84

Ajuntament
de Sant
Quirze del
Vallès

P0823800H

Estudis per a
la provisió de
banda ampla
al territori

1840024532

18/Y/260736

16.100 €

80

Ajuntament
de Montornès
del Vallès

P0813500F

Montornès,
banda ampla codi 18112

1840025953

18/Y/260733

16.100 €

78

P0808900E

Estudi banda
ampla
municipi de
Gaià

1840018113

18/Y/260735

6.418 €

74

Ens

Ajuntament
de Cardedeu

Ajuntament
de Torelló

Ajuntament
de Gaià
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Ens

Ajuntament
de l'Ametlla
del Vallès

NIF

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

P0800500A

Estudi per a la
provisió de
banda ampla
urbanitzacions
Pinar i Portús,
i Turons del
Vallès de
l'Ametlla del
Vallès

1840016145

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Puntuació

18/Y/260738

9.815 €

74

Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes
de la concessió i les condicions de la seva execució.
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, si
externalització.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció
de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu.
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació,
advertint-lo que, de no fer-ho, es procedirà, prèvia audiència de 15 dies comptats
des del dia següent a la notificació, a la revocació de la concessió del recurs.
Quart. RETENIR crèdit per un import total de vuitanta mil euros (80.000 EUR) per fer
front als recursos tècnics que es presten mitjançant contractació externa. Aquesta
retenció de crèdit es distribuirà d’acord amb el següent:
-

10.000 EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14200/49100/22750 de
la Diputació de Barcelona de l’any 2019.
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-

70.000 EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14200/49100/22750 de
la Diputació de Barcelona de l’any 2020.

Cinquè. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa i CONDICIONAR la seva
efectivitat a l’aprovació dels pressupostos dels exercicis corresponents de la Diputació
de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Sisè. ESTABLIR que l’import definitiu del recurs vindrà determinat per l’import de
l’adjudicació de la contractació que hi té associada.
Setè. DESESTIMAR per valoració més baixa i manca de recursos, les sol·licituds del
recurs tècnic d’estudi per a la provisió de banda ampla al territori:
Ens
Ajuntament de
Montgat
Ajuntament
d'Esparreguera

Ajuntament de
Vilada
Ajuntament de
Masquefa
Ajuntament de
Polinyà
Ajuntament d'Òrrius
Ajuntament de
Copons
Ajuntament de Sant
Mateu de Bages
Ajuntament de
Taradell

Recurs
Estudis per a la
provisió de banda
ampla al territori
Estudis per a la
provisió de banda
ampla al territori
Estudis per a la
provisió de banda
ampla al territori
Estudis per a la
provisió de banda
ampla al territori
Estudis per a la
provisió de banda
ampla al territori
Estudis per a la
provisió de banda
ampla al territori
Estudis per a la
provisió de banda
ampla al territori
Estudis per a la
provisió de banda
ampla al territori
Estudis per a la
provisió de banda
ampla al territori

Actuació

Núm. Registre
Puntuació
PMT

Accés de Montgat a la
banda ampla

1840023464

72

Estudi provisió banda ampla
polígons industrials

1840025376

72

Projecte per a la provisió de
banda ampla al municipi de
Vilada posant en valor la
xarxa de televisió per cable
existent

1840017732

71

Estudis provisió banda
ampla al territori

1840024315

71

Cens infraestructures de
telecomunicacions

1840023650

69

Estudi connexió fibra als
equipaments municipals

1840025202

Redacció de l'estudi per a la
provisió de banda ampla al
municipi de Copons

1840025545

68

Cobertura real telefonia
mòbil

1840017728

66

Assessorament de
connectivitat i manteniment
del servei de
telecomunicacions de
Taradell

1840024774

66

68
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Ens

Recurs

Actuació

Ajuntament de Sant
Jaume de
Frontanyà

Estudis per a la
provisió de banda
ampla al territori

Ajuntament de Rupit
i Pruit

Estudis per a la
provisió de banda
ampla al territori

Estudi per la provisió de la
banda ampla a Sant Jaume
de Frontanyà
Estudi tècnic i econòmic pel
desplegament de banda
ampla al municipi, utilitzant
la xarxa de televisió per
cable existent

Estudis per a la
Estudi per a la connectivitat
Ajuntament d'Alpens provisió de banda
municipal
ampla al territori
Estudis per a la Estudi per la 2ona fase de la
Ajuntament
provisió de banda provisió de banda ampla al
d'Argençola
ampla al territori
territori
Estudis per a la
Ajuntament de Mura provisió de banda Telecomunicacions a Mura
ampla al territori
Estudi per a la provisió de
Estudis per a la
banda ampla al Polígon
Ajuntament de Sant
provisió de banda
Industrial "La Plana" i a la
Pere de Vilamajor
ampla al territori
zona industrial de "Masa
Decor"
Estudis per a la
Ajuntament de
Provisió de banda ampla al
provisió de banda
Castellcir
territori
ampla al territori
Estudis per a la
Estudi per la provisió de
Ajuntament del Bruc provisió de banda
Fibra al Polígon Industrial
ampla al territori
del Bruc.

Núm. Registre
Puntuació
PMT
1840000943

65

1840021396

65

1840022134

65

1840023461

65

1840023960

65

1840019949

62

1840025090

61

1840025658

57

Vuitè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPA), qui diu: Gràcies, senyor president. Bon dia. Simplement la reflexió habitual. En
aquest cas un dictamen de la Junta de Govern on hi ha una desestimació a divuit
municipis d’una qüestió que, una vegada més, considerem que és estructural del que
ha de fer la Diputació com és la provisió de banda ampla. Vull dir que fem grans
campanyes de “connectem carreteres”, etc.. perquè aquesta banda ampla arribi i, al
mateix temps, estem desestimant; tot i que la Diputació continua destinant
subvencions directes o indirectes a qüestions que nosaltres entenem que no són
estructurals, com és el cas que ens ocupa. És un cas més i avui a la sessió plenària
en posarem uns quants més. Gràcies.
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
despesa corresponent al preu públic per a l'anualitat del 2018, en concepte de la
prestació del servei d'atenció a l'usuari i manteniment de la plataforma Hèstia
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(exp. núm. 2018/0015661).- 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 Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 14 de
novembre de 2013 (BOPB de 25 de novembre de 2013), va aprovar, entre
d’altres, el conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i
els ens locals de la seva demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al
desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA–HESTIA.

2.

La Junta de Govern, en sessió de data 24 de juliol de 2014, va aprovar, entre
d’altres, el dictamen (A-404/14) que proposa l’adhesió a la prestació del servei
Hèstia als ens de la demarcació de Barcelona adherits al conveni regulador de les
relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la demarcació de
Barcelona, per al desplegament del sistema d’informació de serveis socials DibaHèstia d’acord amb les condicions generals i específiques que regulen la prestació
del Servei per part del Consorci AOC publicades a la seva Seu Electrònica.

3.

Posteriorment la Junta de govern en sessió ordinària de data 9 de març de 2017,
va aprovar, entre d’altres, el dictamen (A-91/17) que proposa deixar sense efecte
el conveni tipus aprovat per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària el 14 de novembre de 2013, ( BOPB 25.11.2013), i es va aprovar un nou
conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens
locals de la seva demarcació territorial que s’adhereixin, per al desplegament del
Sistema d’Informació de Serveis Socials DIBA-HESTIA.

4.

La prestació del servei HESTIA-AOC per part del Consorci d’Administració Oberta
Electrònica de Catalunya comporta el pagament d’un preu públic establert en
funció del nombre d’habitants de l’àrea bàsica de serveis socials a la qual es
presta el servei i que, en el cas de la Diputació de Barcelona, ascendeix a un
import per a l’any 2018, de com a màxim, cent cinquanta mil euros (150.000,00 €),
IVA inclòs. Aquest import màxim està calculat en base a les condicions
específiques de serveis aprovades per la Comissió executiva del Consorci AOC,
en data 15 de març de 2017 (Annex A), al punt 13.

5.

Durant l’any 2014 es van incorporar les àrees bàsiques al servei HESTIA. Aquesta
incorporació va ser paulatina al llarg de l’any, així al febrer hi havia 2 àrees, al juny
3 i al desembre 20. Durant el 2015 es van incorporar el total de les 42 àrees
bàsiques. Finalment l’any 2016 es va assolir la gestió íntegra de totes les
funcionalitats de l’eina per a les 42 àrees bàsiques, el que suposa un augment del
total a pagar.
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6.

Vist que la Diputació de Barcelona ha dissenyat el model de treball i de suport
funcional als ens locals de la seva demarcació, a la vegada que s’ha dotat dels
recursos necessaris (tècnics, humans i materials) per tal de fer una gestió integral
del servei que ofereix als ens locals de la província que té com a suport tecnològic
el programari HESTIA, i que la Corporació va assumir l’any 2015 les següents
taques:
 Formació dels usuaris dels ens locals.
 Suport per a la gestió d’incidències.

7.

Vist que la posada en marxa d’aquest nou model de treball li ha permès assumir
amb recursos propis part de la gestió fins ara encomanada al consorci AOC, en
els termes previstos a l’Acord de la Junta de Govern núm. 404/14 de data 24 de
juliol de 2014 .

8.

Vist que està prevista una dotació econòmica en el pressupost de la Corporació
de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) (IVA inclòs), a l’aplicació
pressupostària G/14200/23100/22709 de la Direcció de Serveis de Tecnologies i
Sistemes Corporatius.

9.

Vist que el servei de manteniment de la plataforma Hèstia corresponent a l’any
2018, ascendeix a la quantitat de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €), d’acord
amb el detall aportat pel Consorci AOC (ANNEX B) que es correspon amb els
preus públics aprovats per l’esmentat Consorci per a la prestació del Servei
Hèstia.

Fonaments de dret
1. Atès l'apartat 3.4.j.3) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
competències i d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents,
ACORDS
Primer.- APROVAR la despesa corresponent al preu públic per a l’anualitat del 2018,
en concepte de la prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la
plataforma Hèstia, per un import de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €), IVA
inclòs.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per a l’any 2018, derivada de la
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia, per un

Àrea de Presidència
Secretaria General

import de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/14200/23100/25000 del vigent Pressupost, a favor del Consorci
d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC) amb NIF Q0801175A.
El seu pagament es farà efectiu prèvia presentació de les corresponents factures per
part del Consorci AOC.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci d’Administració Oberta Electrònica
de Catalunya (AOC), així com als ens locals adherits al conveni de la Diputació de
Barcelona per al desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBAHESTIA.”
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Servei de Programació
13.- AIGUAFREDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 151.000 €, a l’Ajuntament
d'Aiguafreda, per a finançar l’actuació local “Inversions diverses anualitat 2018.
Expropiació”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.
2018/0008645).- 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 d'Aiguafreda va presentar en data 20 abril de 2018 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Inversions diverses anualitat 2018. Expropiació”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
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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 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Aiguafreda
Inversions
diverses
anualitat
Expropiació
151.000,00 EUR
0%
0,56 %
4.164,02 EUR
10
15/2018

2018.

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) 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 151.000 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.”
14.- AIGUAFREDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 2.909,21 €, a
l’Ajuntament d'Aiguafreda, per a finançar l’actuació local “Inversions diverses
2018. Asfaltament”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp.
núm.2018/0015940).- 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 d'Aiguafreda va presentar en data 19 abril de 2018 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Inversions diverses 2018. Asfaltament”, la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
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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 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Aiguafreda
Inversions diverses 2018. Asfaltament
2.909,21 EUR
0%
0,56 %
80,23 EUR
10
67/2018

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) 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 2.909,21 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.”
15.- AIGUAFREDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 21.090,79 €, a
l’Ajuntament d'Aiguafreda, per a finançar l’actuació local “Inversions diverses
2018. Pavimentació vorera”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp.
núm.2018/0015946).- 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 d'Aiguafreda va presentar en data 19 abril de 2018 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Inversions diverses 2018. Pavimentació vorera”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
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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 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Aiguafreda
Inversions diverses 2018.
vorera
21.090,79 EUR
0%
0,56 %
581,61 EUR
10
68/2018

Pavimentació

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) 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 21.090,79 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.- CANYELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 148.324,72 €, a
l’Ajuntament de Canyelles, per a finançar l’actuació local “Inversions 2018”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0016038).- 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 Canyelles va presentar en data 3 octubre de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Inversions 2018”, la qual compleix els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:



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

5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Canyelles
Inversions 2018
148.324,72 EUR
0%
0,56 %
4.090,24 EUR
10
69/2018

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) 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 148.324,72 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.”
17.- MARTORELL.- 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 Martorell, per a finançar l’actuació local “Nou pavelló triple esportiu. Anualitat
2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0015451).- 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 Martorell va presentar en data 25 setembre de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Nou pavelló triple esportiu. Anualitat 2018”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), 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 Martorell
Nou pavelló triple esportiu. Anualitat 2018
175.000,00 EUR
0%
0,56 %
4.825,85 EUR
10
64/2018

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.- MARTORELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 122.750 €, a l’Ajuntament
de Martorelles, per a finançar l’actuació local “Inversions pressupost 2018.
obres”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.20180016188).- 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 Martorelles va presentar en data 5 d’octubre de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions pressupost 2018. obres”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), 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 Martorelles
Inversions pressupost 2018. obres
122.750 EUR
0%
0,56 %
3.384,99 EUR
10
72/2018

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) 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 122.750 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.- MARTORELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 52.250 €, a l’Ajuntament
de Martorelles, per a finançar l’actuació local “Inversions pressupost 2018. bens
mobles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.2018/0016189).- 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 Martorelles va presentar en data 5 octubre de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Inversions pressupost 2018. bens mobles”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:



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

5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), 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 Martorelles
Inversions pressupost 2018. bens mobles
52.250 EUR
0%
0,09 %
117,29 EUR
5
73/2018

* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) 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 52.250 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
20.- NAVARCLES.- 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 Navarcles, per a finançar l’actuació local “Construcció nou edifici esportiu a
la piscina”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0015842).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 Navarcles, va presentar en data 1 octubre de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Construcció nou edifici esportiu a la piscina”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:



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

5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Navarcles
Construcció nou edifici esportiu a la piscina
175.000,00 EUR
0%
0,56 %
4.825,85 EUR
10
66/2018

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
21.- SANTA MARIA D’OLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 110.000 €, a l’Ajuntament
de Santa Maria d'Oló, per a finançar l’actuació local “Inversions exercici 2018”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0016134).- 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 Santa Maria d'Oló, va presentar en data 3 octubre de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions exercici 2018”, la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:



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

5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Maria d'Oló
Inversions exercici 2018
110.000 EUR
0%
0,56 %
3.033,39 EUR
10
70/2018

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) 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 110.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
22.- SANTA MARIA D’OLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.701,71 €, a
l’Ajuntament de Santa Maria d'Oló, per a finançar l’actuació local “Inversions
d'exercicis anteriors”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp.
núm.20180016135).- 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 Santa Maria d'Oló, va presentar en data 3 octubre de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions d'exercicis anteriors”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
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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 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Maria d'Oló
Inversions d'exercicis anteriors
60.701,71 EUR
0%
0,56 %
1.673,91 EUR
10
71/2018

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) 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 60.701,71 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.”
23.- CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 49.836,66 €, a l'Ajuntament de Cardedeu,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0015082).- 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.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni, un cop formalitzat, al Registre de
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment
del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Cardedeu presentà en data 18/09/2018 una sol·licitud d'un préstec de
1.210.000,00 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 Cardedeu.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.210.000,00 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
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.210.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 49.836,66 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 49.836,66 EUR a l'Ajuntament de Cardedeu 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'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
18/09/2018, 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 Cardedeu, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
24.- LLIÇÀ D’AMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 56.838,50 €, a l'Ajuntament
de Lliçà d’Amunt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0015381).- 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
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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
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni, un cop formalitzat, al Registre de
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment
del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt presentà en data 25/09/2018 una sol·licitud d'un préstec
de 1.380.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
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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 Lliçà d'Amunt.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.380.000,00 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
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.380.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 56.838,50 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.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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 56.838,50 EUR a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
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'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 25/09/2018, 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 Lliçà d'Amunt, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
Oficina de Patrimoni i Gestio Immobiliària
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar 11
vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i
autoritzar la cessió gratuïta a diversos ajuntaments i a l’Associació de voluntaris
de Protecció Civil de Montcada i Reixac (exp. núm. 2018/16359).- La Junta, de
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conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, 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 gestiona la baixa de l’Inventari de Bens no
utilitzables de la Diputació de Barcelona i la cessió gratuïta, si s’escau, a entitats locals
d’acord amb les competències de col·laboració i cooperació econòmica per al
desenvolupament de les entitats locals i a entitats sense ànim de lucre.
L’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, a proposta de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals, ha de tramitar l’expedient administratiu per donar de baixa de
l’Inventari de la Diputació de Barcelona 11 vehicles per a la seva cessió definitiva als
ajuntaments del Pont de Vilomara, Seva, Fogars de Montclús, Sant Llorenç Savall,
Tagamanent, Tordera, Castellet i la Gornal, Sant Pere de Vilamajor, El Brull, Montmeló
i a l’ Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montcada i Reixac.
En data 18 de juny de 2002, la Diputació de Barcelona per Decret de la Presidència
núm. 196/02 va aprovar la minuta del conveni de col·laboració que regula la cessió de
l’ús del vehicle Nissan Pick-up matricula B8026BXP a l’Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort per desenvolupar tasques vinculades al Pla de Vigilància i
Prevenció d’Incendis Forestals.
En data 18 de juny de 2002, la Diputació de Barcelona per Decret de la Presidència
núm. 197/02 va aprovar la minuta del conveni de col·laboració que regula la cessió de
l’ús del vehicle Nissan Pick-up matricula 7817BXP a l’Ajuntament de Sant Llorenç
Savall per desenvolupar tasques vinculades al Pla de Vigilància i Prevenció d’Incendis
Forestals.
En data 19 de juny de 2002, la Diputació de Barcelona per Decret de la Presidència
núm. 207/02 va aprovar la minuta del conveni de col·laboració que regula la cessió de
l’ús del vehicle Nissan Pick-up matricula 6636CHL a l’Ajuntament d’El Brull per
desenvolupar tasques vinculades al Pla de Vigilància i Prevenció d’Incendis Forestals
En data 27 de juny de 2002, la Diputació de Barcelona per Decret de la Presidència
núm. 209/02 va aprovar la minuta del conveni de col·laboració que regula la cessió de
l’ús del vehicle Nissan Pick-up matricula B7950BXP a l’Ajuntament de Fogars de
Montclús per desenvolupar tasques vinculades al Pla de Vigilància i Prevenció
d’Incendis Forestals.
En data 22 de maig de 2003, la Diputació de Barcelona per Decret de la Presidència
núm. 195/03 va aprovar la minuta del conveni de col·laboració que regula la cessió de
l’ús del vehicle Nissan Pick-up matricula 6636CHL a l’Ajuntament de Tordera per
desenvolupar tasques vinculades al Pla de Vigilància i Prevenció d’Incendis Forestals.
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En data 29 d’octubre de 2004, la Diputació de Barcelona per Decret de la Presidència
núm. 372/04 va aprovar la minuta del conveni de col·laboració que regula la cessió de
l’ús del vehicle Nissan Pick-up matricula 2552CZY a l’Ajuntament de Seva per
desenvolupar tasques vinculades al Pla de Vigilància i Prevenció d’Incendis Forestals.
En data 28 d’octubre de 2005, la Diputació de Barcelona per Decret de la Presidència
núm. 388/05 va aprovar la minuta del conveni de col·laboració que regula la cessió de
l’ús del vehicle Nissan Pick-up matricula 9867DRZ a l’Ajuntament de Sant Pere de
Vilamajor per desenvolupar tasques vinculades al Pla de Vigilància i Prevenció
d’Incendis Forestals.
En data 5 d’octubre de 2006, la Diputació de Barcelona per Decret de la Presidència
núm. 391/06 va aprovar la minuta del conveni de col·laboració que regula la cessió de
l’ús del vehicle Nissan Pick-up matricula 6702FGP a l’Ajuntament de Tagamanent 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 els ajuntaments sol·liciten la renúncia dels respectius
convenis, d’acord amb el pacte tercer, i la transferència de la titularitat dels vehicles
per a fer-ne ús com a suport de serveis municipals.
La Gerència d’Espais Naturals ha de renovar la flota de vehicles i ha demanat la baixa
per antiguitat del vehicles Nissan Pick Up matricula 5454BZP, Nissan Pick Up
matricula 5445BZP i Mitsubishi Montero matricula B5779S, i la seva cessió gratuïta a
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montcada i Reixac i als ajuntaments de
Castellet i la Gornal i Montmeló.
En data 25 de maig de 2017, es va aprovar per acord de la Junta de Govern núm.
230/2017, la baixa de l’inventari de bens de la Diputació de Barcelona i la cessió
gratuïta del vehicle 7877BGK al Consorci de la Serralada del Litoral. Durant la seva
tramitació, el vehicle va patir una important avaria amb un cost de reparació que
supera el seu valor venal, pel que no es va fer efectiva la recollida del vehicle per part
del Consorci de la Serralada del Litoral, restant a l’actualitat a les dependències del
Parc Mòbil, que ha sol·licitat la baixa definitiva del vehicle per procedir a la seva
retirada.
Consten a l’expedient administratiu la memòria tècnica justificativa i l’informe preceptiu
relatius a la baixa definitiva d’11 vehicles de l’inventari de la Diputació de Barcelona i la
seva cessió gratuïta als ajuntaments i entitat sol·licitants i l’anul·lació de l’acord de la
Junta de Govern núm. 230/2017.
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.
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Atès que els esmentats bens 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 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
de 11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents
ACORDS
Primer. DECLARAR els 11 vehicles relacionats, els quals seran cedits als ajuntaments
i a l’entitat sol·licitants, d’acord amb la relació adjunta, com a efectes no utilitzables per
a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores
dels criteris per a la cessió de béns mobles” (BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Entitat
receptora
Ajuntament
de Tordera

Ajuntament
del Pont de
Vilomara

Ajuntament
de Seva

Actiu

F152086

F151236

F153875

Fet
econòmic

Data
fet

Família
morfològica

H158844

21/10/2003

320101

H157387

02/07/2003

320101

H157114

02/07/2003

320101

H157115

02/07/2003

320101

H152354

05/07/2002

320105

H152477

13/08/2002

320105

H158841

16/10/2003

320105

H163739

13/10/2004

320101

H163748

29/10/2004

320101

Descripció
Unitat mòbil
d’extinció
d’incendis
Vehicle Nissan
pick-up matrícula
6636 CHL
Matriculació
vehicle pick-up
6636 CHL
Taxes
matriculació
vehicle 6636 CHL
Vehicle pick up
matrícula
8026BXP
Pagament
despeses
matriculació
vehicle 8026BXP
adscrit al Parc
Natural de Sant
Llorenç
Carrosat amb
grup autònom
transportat
vehicle 8026BXP
Vehicle Nissan
pick-up matrícula
2552CZY
Matriculació
vehicle Nissan
Pick-up 2552CZY

Amortització
acumulada

Valor
Net

9.411,83 €

9.411,83 €

0,00 €

17.214,40 €

17.214,40 €

0,00 €

141,43 €

141,43 €

0,00 €

64,00 €

64,00 €

0,00 €

17.214,40 €

17.214,40 €

0,00 €

199,78 €

199,78 €

0,00 €

7.436,06 €

7.436,06 €

0,00 €

17.379,12 €

17.379,12 €

0,00 €

201,53 €

201,53 €

0,00 €

Base
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Entitat
receptora

Ajuntament
de Fogars de
Montclús

Ajuntament
de Sant
Llorenç
Savall

Ajuntament
de
Tagamanent

Ajuntament
de Castellet i
la Gornal

Associació de
Voluntaris de
Protecció
Civil de
Montcada i
Reixac

Ajuntament
de Sant Pere
de Vilamajor

Ajuntament
del Brull

Actiu

F150870

F151235

F156384

F151290

F151291

F155465

F151243

Fet
econòmic

Data
fet

Família
morfològica

H164895

01/03/2005

320101

H151718

05/07/2002

320101

H151719

13/08/2002

320101

H151720

13/08/2002

320101

H174952

13/04/2007

320101

H152353

05/07/2002

320105

H152475

13/08/2002

320105

H172997

20/11/2006

320101

H172970

13/11/2006

320101

H152515

26/09/2002

320105

H159225

22/12/2003

320105

H152516

26/09/2002

320105

H159226

22/12/2003

320105

H169381

12/12/2005

320101

H169384

12/12/2005

320101

H169385

12/12/2005

320101

H171804

10/07/2006

320101

H152361

05/07/2002

320105

Descripció
Unitat mòbil
extinció
d’incendis per
vehicle 2552CZY
Vehicle Nissan
pick-up, matrícula
7950BXP
Despeses
matriculació
vehicle 7950-BXP
Despeses
matriculació
vehicle 7950-BXP
Unitat mòbil
extinció
d’incendis
Vehicle pick up
matrícula
7817BXP
Despeses
matriculació
vehicle 7817-BXP
Vehicle Nissan
pick-Uup
matrícula
6702FGP
Tràmit de la
gestoria
matriculació 6702
FGP
Vehicle Nissan
pick-up matrícula
5445 BZP
Matriculació
vehicle Pick-up
5445 BZP

Vehicle Nissan
pick-up matrícula
5454 BZP
Matriculació
vehicle pick-up
5454 BZP
Vehicle Nissan
Pick-up matrícula
9867 DRZ
Despeses
matriculació
vehicle 9867DRZ
Taxes
matriculació
vehicle 9867DRZ
Subministrament i
instal·lació grup
dipòsit-bomba
vehicle 9867DRZ
Vehicle Nissan
Pick-up matrícula
8076 BXP

Amortització
acumulada

Valor
Net

9.411,85 €

9.411,85 €

0,00 €

17.214,40 €

17.214,40 €

0,00 €

62,80 €

62,80 €

0,00 €

136,98 €

136,98 €

0,00 €

11.898,00 €

11.898,00 €

0,00€

17.214,40 €

17.214,40 €

0,00 €

199,78 €

199,78 €

0,00 €

17.707,66 €

17.707,66 €

0,00 €

215,74 €

215,74 €

0,00 €

18.595,96 €

18.595,96 €

0,00 €

300,00 €

300 €

0,00 €

18.595,96 €

18.595,96 €

0,00 €

300,00 €

300,00 €

0,00 €

18.912,64 €

18.912,64 €

0,00 €

98,66 €

98,66 €

0,00 €

66,60 €

66,60 €

0,00 €

10.564,00 €

10.564,00 €

0,00 €

17.214,40 €

17.214,40 €

0,00 €

Base
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Entitat
receptora

Ajuntament
de Montmeló

Actiu

F013360

Fet
econòmic

Data
fet

Família
morfològica

H152478

13/08/2002

320105

H070506

05/12/1997

320101

Descripció
Pagament
despeses
matriculació
vehicle 8076-BXP
adscrit al Parc del
Montseny
Vehicle Mitsubishi
Montero matrícula
B-5779-TS

Amortització
acumulada

Valor
Net

199,78 €

199,78 €

0,00 €

29.750,10 €

29.750,10 €

0,00 €

Base

Segon. DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats bens, aplicant el supòsit
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar les corresponents operacions
patrimonials i la seva comptabilització.
Tercer. AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats bens als Ajuntaments i a
l’entitat sol·licitants, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-lo.
Quart. RESOLDRE i deixar sense efecte els convenis signats de cessió d’ús del
vehicles esmentats, que s’indiquen als antecedents d’aquest dictamen.
Cinquè. CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part dels ajuntaments i l’entitat, que haurà de ser notificada a la Diputació
de Barcelona.
Sisè. DEIXAR SENSE EFECTE els punts segon, tercer i quart de l’acord de la Junta
de Govern núm. 230/2017 en allò que fa referència a la cessió del vehicle matrícula
7877BGK al Consorci del Parc de la Serralada de Marina.
Setè. NOTIFICAR els presents acords als interessats.”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
modificació dels acords de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
núm. 355 adoptat en sessió de 19 de juliol de 2018 i núm. 431, adoptat en sessió
de 27 de setembre de 2018, mitjançant els quals es va resoldre pel procediment
de concurrència competitiva, l'atorgament i la desestimació dels recursos
materials i es va resoldre l’aprovació de la retenció de crèdit de l’atorgament
dels recursos tècnics del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Gerència de
Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic del
Catàleg de Serveis 2018 “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- 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. 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 i la convocatòria per a
la concessió de recursos.
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.4.b, es concedeixen pel procediment de

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins el 8 de febrer de 2018 i fins el 2 d’abril de 2018, sempre que la
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts,
i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració
obtinguda.
3. Vist que de conformitat amb el dictamen aprovat per acord de la Junta de Govern
núm. 355, de sessió 19 de juliol de 2018, es va acordar la concessió mitjançant
procediment de concurrència competitiva del següent recurs tècnic consistent en la
redacció de plans, projectes i informes, tot establint-se el règim i les condicions de
cofinançament, per a la realització de la següent actuació, en el marc del Catàleg
de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019,” en el
següent sentit:
“Primer. CONCEDIR el recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de serveis
de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Sense cofinançament per part de l’ens destinatari:

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
d'Aiguafreda

P0801400C

Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament de P0802300D
Bigues i Riells

Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament de P0802300D
Bigues i Riells

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Projecte per
reducció de risc
de
despreniments
al talús de la
Bauma
Estudi
d'estabilització
del Talús del
carrer de la
Muga
Estudi de
programació del
Parc de Can
Badell

Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT
1840025434 18/Y/259662

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
5.000,00
98

1840008049 18/Y/259674

7.000,00

95

1840010098 18/Y/259645

6.000,00

65
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Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT

Recurs

Actuació

Ajuntament de P0802900A
Cabrera de
Mar

Vials i camins
municipals

1840025393 18/Y/259701

Ajuntament de P0803100G
Calaf

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de P0803200E
Caldes
d'Estrac

Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció
Plans directors
de xarxes de
serveis
Manteniment de
ponts municipals

Pla de
renovació de
paviments
municipals de
Cabrera de Mar
Estudi de
millora de
l'accessibilitat al
cementiri
municipal
Estudi de
l'estabilització
d'un talús

Ajuntament de P0822400H
Calldetenes
Ajuntament de P0803600F
Calonge de
Segarra
Ajuntament de P0803800B
Campins
Ajuntament de P0803800B
Campins

Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció
Plans directors
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de P0804300B
Capellades

Implantació i
renovació de
serveis urbans

Ajuntament de P0805600D
Castell de
l'Areny

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de P0805200C
Castellbell i el
Vilar

Vials i camins
municipals

Ajuntament de P0805900H
Castellfollit de
Riubregós

Vials i camins
municipals

Ajuntament de P0805800J
Castellfollit del
Boix

Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
9.000,00
88

1840023525 18/Y/259624

7.000,00

75

1840024334 18/Y/259703

12.000,00

88

Pla director de
Clavegueram

1840003470 18/Y/259702

13.000,00

88

Estudi del pont
municipal de Ca
l'Oliva
Estudi de
l'estabilització
talús carrer de
la Font
Estudi de
recorreguts
saludables per
connectar
diversos punts
del municipi
Projecte de la
reparació del
sobreeixidor de
l’estació de
bombament 03
Divina Pastora
Estudi per a la
construcció de
tombes al
cementiri
municipal
Pla de
renovació de
paviments
municipals a
Castellbell i el
Vilar
Estudi de
pavimentació
del camí de
Castellfollit a
l'eix transversal
Estudi
d'estabilització
de talussos del
Camí de
Canyelles

1840008602 18/Y/259652

5.000,00

100

1840024990 18/Y/259653

7.000,00

100

1840024992 18/Y/259612

8.000,00

80

1840025574 18/Y/259676

9.000,00

95

1840012776 18/Y/259589

600,00

100

1840023655 18/Y/259704

10.000,00

88

1840013711 18/Y/259688

5.000,00

90

1840025133 18/Y/259689

5.000,00

90

Àrea de Presidència
Secretaria General
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NIF

Ajuntament de P0806300J
Castellterçol
Ajuntament de P0806400H
Castellví de la
Marca

Recurs

Actuació

Gestió dels
cementiris
municipals
Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció

Inventari del
cementiri
municipal
Estudi
estabilització
del talús del
carrer dels
Horts
Inventari del
cementiri
municipal
Estudi
estabilització
del mur de
contenció del
Centre Cultural i
Recreatiu
Estudi previ per
a la
urbanització
dels carrers
Duran i
Bonaventura
Pedemonte
Estudi
d'adequació del
parc urbà del
Sector XII a les
necessitats de
la ciutadania
Pla director de
la xarxa de
clavegueram a
Cercs
Estudi
afectacions
línies transport
electricitat al
T.M. de Cercs

1840000426 18/Y/259594

Projecte
executiu
d'urbanització
de la plaça dels
Cargols al barri
de Sant Jordi
Actualització del
Pla Director de
Clavegueram
Estudi per la
gestió i millora
del bosquet del
Pg de Ronda
Estudi del pont
d'accés al nucli
de Copons

Ajuntament de P0806400H
Castellví de la
Marca
Ajuntament de P0806500E
Castellví de
Rosanes

Gestió dels
cementiris
municipals
Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament de P0806500E
Castellví de
Rosanes

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de P0806600C
Centelles

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de P0826800E
Cercs

Plans directors
de xarxes de
serveis

Ajuntament de P0826800E
Cercs

Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Projectes
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de P0826800E
Cercs

Ajuntament de P0806800I
Collbató
Ajuntament de P0806800I
Collbató
Ajuntament de P0807000E
Copons

Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT

Plans directors
de xarxes de
serveis
Planificació i
millora del verd
urbà
Manteniment de
ponts municipals

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
5.200,00
90

1840016369 18/Y/259663

5.000,00

98

1840017117 18/Y/259595

5.720,00

90

1840025907 18/Y/259664

8.000,00

98

1840025165 18/Y/259596

5.000,00

90

1840003053 18/Y/259613

8.000,00

80

1840024808 18/Y/259705

13.000,00

88

1840026058 18/Y/259713

4.000,00

86

1840024800 18/Y/259602

16.800,00

85

1840022284 18/Y/259666

25.000,00

98

1840004360 18/Y/259597

3.500,00

90

1840025547 18/Y/259654

12.000,00

100
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NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament de P0807100C
Corbera de
Llobregat

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de P0813300A
FigaróMontmany

Plans directors
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de P0808300H
Fonollosa

Manteniment de
ponts municipals

Ajuntament de P0808900E
Gaià

Plans directors
de xarxes de
serveis

Ajuntament de P0808900E
Gaià

Gestió dels
cementiris
municipals

Ajuntament de P0808600A
Gallifa

Implantació i
renovació de
serveis urbans

Ajuntament de P0809100A
Gironella

Plans directors
de xarxes de
serveis

Ajuntament de P0810200F
Jorba

Plans directors
de xarxes de
serveis
Estudis
d'equipaments i
espai públic

Diagnosi de la
climatització de
la biblioteca
municipal i
estudi posta en
marxa de les
plaques
fotovoltaiques
Pla inicial de
manteniment
dels
equipaments
municipals
Inventari i pla
de manteniment
dels ponts
municipals de
Fonollosa
Pla director de
la xarxa de
serveis de
clavegueram
del terme
municipal de
Gaià
Estudi de
costos de
manteniment
del cementiri
municipal
Estudi de la
reconversió de
la Bassa de la
Rectoria en
Dipòsit
Pla director de
clavegueram en
BAIXA de
Gironella
Pla director de
la xarxa de
clavegueram
Estudi
optimització
energètica de la
biblioteca
municipal
Estudis a la
carretera BV2421 d'una
rotonda, d'un
pas
semaforitzat i
un tercer carril

Ajuntament de P0808700I
La Garriga

Ajuntament de P5831301F
La Palma de
Cervelló

Vials i camins
municipals

Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT
1840003908 18/Y/259627

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
4.900,00
75

1840019035 18/Y/259603

12.000,00

85

1840007118 18/Y/259668

8.000,00

98

1840018064 18/Y/259655

9.000,00

100

1840001246 18/Y/259605

3.500,00

85

1840025647 18/Y/259690

5.000,00

90

1840006471 18/Y/259706

18.000,00

88

1840001308 18/Y/259656

12.000,00

100

1840003557 18/Y/259606

4.900,00

85

1840017627 18/Y/259671

10.000,00

98
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Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT

Recurs

Actuació

Ajuntament de P0828600G
La Torre de
Claramunt

Plans directors
de xarxes de
serveis

1840011141 18/Y/259710

Ajuntament de P0802700E
Les Cabanyes

Vials i camins
municipals

Ajuntament de P0811500H
Les Masies de
Roda

Manteniment de
ponts municipals

Ajuntament de P0813700B
Moià

Manteniment de
ponts municipals

Ajuntament de P0812700C
Monistrol de
Calders

Implantació i
renovació de
serveis urbans

Ajuntament de P0812700C
Monistrol de
Calders

Planificació i
millora del verd
urbà

Ajuntament de P0812600E
Monistrol de
Montserrat

Plans directors
de xarxes de
serveis

Ajuntament de P0812600E
Monistrol de
Montserrat

Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Gestió dels
cementiris
municipals

Pla director de
la xarxa de
sanejament
municipal clavegueram
Estudi de
millora del camí
de Les Tres
Puntes
Modificació del
projecte per a
l'ampliació de la
secció del
torrent de les
Cases Noves
Estudi millora
del PontPassera Torrent
mal al Parc
Prehis. Coves
Toll
Projecte
renovació d'un
tram del
col·lector plaça
Nova
Estudi de
pautes de
gestió del verd
urbà de
Monistrol de
Calders
Pla director
enllumenat
Monistrol de
Montserrat
Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport

Estudi costos
manteniment
del cementiri
municipal
Pla director
d'abastament
d'aigua potable
Estudi de dos
ponts
municipals

Ajuntament de P0813000G
Montesquiu
Ajuntament de P0813000G
Montesquiu
Ajuntament de P0812800A
Muntanyola

Plans directors
de xarxes de
serveis
Manteniment de
ponts municipals

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
15.000,00
88

1840025179 18/Y/259686

8.000,00

90

1840020603 18/Y/259657

5.000,00

100

1840005315 18/Y/259678

9.000,00

95

1840017083 18/Y/259658

8.000,00

100

1840017081 18/Y/259631

4.500,00

70

1840004690 18/Y/259669

12.000,00

98

1840007230 18/Y/259714

6.000,00

86

1840001984 18/Y/259590

3.500,00

100

1840001194 18/Y/259691

10.000,00

90

1840025479 18/Y/259692

10.000,00

90
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Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT

Recurs

Actuació

Ajuntament de P0813800J
Mura

Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció

1840024320 18/Y/259693

Ajuntament de P0813800J
Mura

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de P0817000C
Prats de
Lluçanès

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de P0817700H
Rajadell

Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Manteniment de
ponts municipals

Estudi de 3
Talussos,
Estimberons,
Ca l'Arola i Sant
Antoni
Estudi
d'adequació a
normativa del
centre cívic la
Fàbrica
Diagnosi del
sistema de
climatització i
ventilació de la
sala polivalent
municipal
Estudi de les
afectacions de
línies de
transport
d'electricitat i
aigua

Ajuntament de P0818500A
Rupit i Pruit
Ajuntament de P0819000A
Sallent

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de P0820200D
Sant Cebrià
de Vallalta

Plans directors
de xarxes de
serveis

Ajuntament de P0820500G
Sant Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament de P0820600E
Sant Esteve
de
Palautordera

Plans directors
de xarxes de
serveis
Projectes
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de P0820700C
Sant Esteve
Sesrovires

Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
9.000,00
90

1840025709 18/Y/259617

6.000,00

80

1840011725 18/Y/259608

4.000,00

85

1840025815 18/Y/259707

5.000,00

88

Estudi de
millora del pont
penjat de Rupit
Estudi de
programació
per la
urbanització
dels carrers
Pamplona, Sant
Sebastià i
Andalusia
Pla director de
la xarxa de
servei de
clavegueram al
nucli urbà
Pla director de
Clavegueram

1840008942 18/Y/259659

7.000,00

100

1840022903 18/Y/259731

6.000,00

75

1840006894 18/Y/259708

13.000,00

88

1840010550 18/Y/259694

12.000,00

90

Projecte
executiu
d'urbanització
per l'ordenació
de l'aparcament
de Can Molins
Estudi de les
afectacions de
les
instal·lacions de
transport al TM
de Sant Esteve
Sesrovires

1840002177 18/Y/259609

18.000,00

85

1840023841 18/Y/259698

9.000,00

89
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Recurs

Actuació

Ajuntament de P0822500E
Sant Joan de
Vilatorrada

Manteniment de
ponts municipals

Ajuntament de P0821800J
Sant Julià de
Vilatorta

Plans directors
de xarxes de
serveis

Ajuntament de P0822100D
Sant Llorenç
Savall

Gestió dels
cementiris
municipals

Ajuntament de P0822800I
Sant Martí
Sesgueioles

Gestió dels
cementiris
municipals

Ajuntament de P0822900G
Sant Mateu de
Bages

Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament de P0822900G
Sant Mateu de
Bages

Planificació i
millora del verd
urbà

Ajuntament de P0823200A
Sant Pere de
Riudebitlles

Planificació i
millora del verd
urbà

Ajuntament de P0823600B
Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de P0823900F
Sant Quirze
Safaja

Gestió dels
cementiris
municipals
Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció
Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció
Estudis
d'equipaments i
espai públic

Estudi de
millora i
manteniment
del "Pont Petit"
de Sant Joan
de Vilatorrada
Pla director de
la xarxa de
clavegueram
d'aigües
pluvials per
unificar
diferents
subsectors
Estudi de
costos de
manteniment
del cementiri
municipal
Estudi de
costos de
manteniment
del cementiri
municipal
Estudi
estabilització de
talús Ctra. de
Cardona de
Valls de
Torroella
Estudi del verd
patrimonial del
nucli de Valls
de Torroella
Estudi
d'adequació de
la Font dels
Quadres i del
Camí Dret
Inventari del
cementiri
municipal
Estudi de
millora talús del
centre cívic i
faig centenari
Estudi
d'estabilització
del talús del C.
de la Tossa
Estudi
d'ordenació de
l'espai públic
dels darreres de
l'Ajuntament

Ajuntament de P0825000C
Santa
Margarida de
Montbui
Ajuntament de P0825000C
Santa
Margarida de
Montbui

Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT
1840025382 18/Y/259682

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
4.950,00
95

1840024143 18/Y/259709

15.000,00

88

1840011190 18/Y/259619

4.000,00

80

1840000219 18/Y/259620

3.000,00

80

1840018178 18/Y/259660

8.000,00

100

1840024938 18/Y/259648

4.500,00

65

1840010857 18/Y/259649

4.500,00

65

1840013241 18/Y/259600

6.000,00

90

1840025717 18/Y/259695

5.000,00

90

1840006945 18/Y/259684

8.000,00

95

1840007387 18/Y/259629

5.000,00

75

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Ajuntament de P0825900D
Santa Maria
de
Palautordera

Ajuntament de P0825800F
Santa Maria
d'Oló

Ajuntament de P0826700G
Sentmenat
Ajuntament de P0826900C
Seva

Ajuntament de P0827100I
Sobremunt
Ajuntament de P0827200G
Sora
Ajuntament de P0827300E
Subirats

Ajuntament de P0827700F
Talamanca
Ajuntament de P0828100H
Teià

Ajuntament de P0828200F
Tiana
Ajuntament de P0828700E
Torrelavit

Recurs
Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudis
d'equipaments i
espai públic

Actuació

Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudi de
programació del
Centre
Recreatiu per
espai
multieducatiu
Estudis
Estudi de
d'equipaments i
reforma i
espai públic
ampliació de
l'arxiu municipal
Estudis
Estudi de
d'equipaments i
programació de
espai públic
la illa
sociosanitària
de Can
Manyosa
Plans directors
Estudi de tarifes
de xarxes de
del servei
serveis
municipal
d'aigua potable
Plans directors
Pla director de
de xarxes de
la xarxa de
serveis
clavegueram
Projectes
Projecte
d'urbanització en d'urbanització
urbanitzacions
de la
amb dèficits
Urbanització
Casablanca
Sud
Projectes
Projecte
d'equipaments i
executiu del
espai públic
Casal de la
Quintana
Estudi de les
Estudi de la
afectacions de
taxa del domini
les línies de
públic local de
transport
les línies de
d'electricitat,
transport
gas, aigua i
d'electricitat i
hidrocarburs
gas
Gestió dels
Inventari del
cementiris
cementiri
municipals
municipal
Implantació i
Estudi del
renovació de
clavegueram de
serveis urbans
la zona del c/
de la font, barri
mussons i Cal
Roda

Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT
1840010893 18/Y/259699

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
6.000,00
89

1840002875 18/Y/259632

1.000,00

70

1840018083 18/Y/259630

6.000,00

75

1840021917 18/Y/259610

10.000,00

85

1840005511 18/Y/259661

5.000,00

100

1840018756 18/Y/259696

10.000,00

90

1840005651 18/Y/259697

18.000,00

90

1840025875 18/Y/259622

15.000,00

80

1840020320 18/Y/259718

5.000,00

80

1840023592 18/Y/259611

7.450,00

85

1840021263 18/Y/259672

5.000,00

98
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Ajuntament de P0830100D
Viladecavalls

Ajuntament de P0821300A
Vilassar de
Dalt

Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT

Recurs

Actuació

Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudis
d'equipaments i
espai públic

Estudi
afectacions
línies de
transport
electricitat, gas,
aigua i
hidrocarburs
Estudi de
rehabilitació i
adequació
Plaça de la vila i
els jardinets
Sant Jordi
Estudi de
pacificació del
carrer Parròquia
i entorns
Estudi per la
millora dels
camins de
Serradases i la
Caseta del
Grau
Pla director
d'equipaments

1840022632 18/Y/259700

Pla director de
clavegueram
d'Olost
Pla director de
clavegueram en
ALTA de Puigreig

Ajuntament
del Bruc

P0802500I

Plans directors
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament
del Brull

P0802600G

Vials i camins
municipals

Ajuntament
d'Olèrdola

P0814400H

Ajuntament
d'Olost

P0814800I

Consell
Comarcal del
Berguedà

P0800015J

Plans directors
d'equipaments i
espai públic
Plans directors
de xarxes de
serveis
Plans directors
de xarxes de
serveis

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
6.000,00
89

1840003294 18/Y/259623

9.500,00

80

1840025050 18/Y/259591

12.000,00

95

1840003389 18/Y/259651

8.000,00

100

1840014137 18/Y/259592

23.000,00

95

1840009525 18/Y/259670

15.000,00

98

1840004067 18/Y/259665

10.000,00

98

Amb cofinançament per part de l’ens destinatari:

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
d'Alella

P0800300F

Planificació i
millora del verd
urbà

Ajuntament
d'Arenys de
Munt

P0800700G

Planificació i
millora del verd
urbà

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C

Implantació i
renovació de
serveis urbans

Pla director del
verd urbà
d'Alella
Pla director del
verd urbà
d'Arenys de
Munt
Projecte de
renovació del
clavegueram
dels carrers
Anna Maria
Ravell, Anselm
Clavé i
Indústria.

Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840009746 18/Y/259635

11.700 €

13.000 €

66

1840024694 18/Y/259636

11.700 €

13.000 €

66

1840013078 18/Y/259673

9.600 €

12.000 €

95
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Ajuntament
de Caldes de
Montbui

P0803300C

Plans directors
de xarxes de
serveis

Ajuntament
de Caldes de
Montbui

P0803300C

Estudis
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Canet de
Mar

P0803900J

Gestió dels
cementiris
municipals

Ajuntament
de
Canovelles

P0804000H

Plans directors
de xarxes de
serveis

Ajuntament
de Cardedeu

P0804500G

Ajuntament
de Centelles

P0806600C

Ajuntament
de Granollers

P0809500B

Ajuntament
P0808700I
de La Garriga

Planificació i
millora del verd
urbà
Projectes
d'urbanització
en
urbanitzacions
amb dèficits
Pla de
resiliència dels
serveis urbans
i les
infraestructures
Plans directors
de xarxes de
serveis

Ajuntament
de Manresa

P0811200E

Estudis
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Martorell

P0811300C

Manteniment
de ponts
municipals

Ajuntament
de Montcada
i Reixac

P0812400J

Ajuntament
de Montmeló

P0813400I

Actuació
Pla director del
Clavegueram
de Caldes de
Montbui
Estudi de
millora de la
climatització
del Museu
Thermalia
Inventari del
cementiri
municipal
Pla director de
la xarxa
d'enllumenat
públic
municipal

Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840013615 18/Y/259675

28.000 €

35.000 €

95

1840013369 18/Y/259625

6.400 €

8.000 €

75

1840018238 18/Y/259593

10.560 €

13.200 €

90

1840000083 18/Y/259715

40.000 €

50.000 €

95

Pla director del
verd urbà

1840014677 18/Y/259626

10.400 €

13.000 €

75

Projecte de la
xarxa de
sanejament de
Sant Pau

1840012943 18/Y/259711

10.800 €

12.000 €

87

1840010465 18/Y/259719

15.000 €

25.000 €

82

1840003556 18/Y/259677

24.000 €

30.000 €

95

1840023207 18/Y/259616

2.750 €

5.500 €

80

1840023425 18/Y/259721

8.400 €

12.000 €

93

1840025253 18/Y/259716

12.600 €

18.000 €

85

1840021163 18/Y/259679

22.500 €

25.000 €

95

Pla de
resiliència dels
serveis urbans
de les
infraestructures
Pla director
d'abastament
d'aigua potable
Estudi
d’optimització
energètica de
l'edifici
administratiu
Infants
Projecte de
millora del pont
situat al carrer
Montserrat
sobre la línia
de FFGC a
Martorell
Projecte
d'Urbanització
de la
Vallençana
Baixa

Projectes
d'urbanització
en
urbanitzacions
amb dèficits
Pla de
resiliència dels Pla de
serveis urbans resiliència de
i les
Montmeló
infraestructures
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Ajuntament
de Navarcles

P0813900H

Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament
de Palausolità i
Plegamans

P0815500D

Projectes
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Polinyà

P0816600A

Plans directors
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Premià de
Dalt
Ajuntament
de Premià de
Dalt

P0823000E
P0823000E

Plans directors
de xarxes de
serveis
Planificació i
millora del verd
urbà

Actuació
Projecte per a
la consolidació
del talús del
Riu Calders
(Prioritat 1A i
1B)
Projecte
executiu de la
biblioteca
municipal de
Palau-solità i
Plegamans
Estudi de
directrius
d'intervenció a
les places del
municipi

Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840012962 18/Y/250455

18.000 €

20.000 €

95

1840001988 18/Y/259898

157.600 €

197.000 €

90

1840023658 18/Y/259599

16.200 €

18.000 €

90

Pla director de
clavegueram

1840010217 18/Y/259680

36.000 €

45.000 €

95

Pla director del
verd urbà

1840021850 18/Y/259637

11.200 €

14.000 €

66

1840020566 18/Y/259618

16.200 €

18.000 €

80

1840005763 18/Y/259681

36.000 €

40.000 €

95

Projecte de
reforma de la
planta soterrani
de la casa
consistorial per
a usos
polivalents
Plans Directors
de xarxes de
serveis clavegueram

Ajuntament
de Sant
Esteve
Sesrovires

P0820700C

Projectes
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Sant Feliu
de Codines

P0820900I

Plans directors
de xarxes de
serveis

P0823500D

Planificació i
millora del verd
urbà

Pla director del
verd urbà

1840006249 18/Y/259638

10.350 €

11.500 €

66

P0823800H

Implantació i
renovació de
serveis urbans

Estudi del
col·lector de la
Betzuca

1840019728 18/Y/259683

8.000 €

10.000 €

95

P0826400D

Planificació i
millora del verd
urbà

Pla director del
verd urbà

1840022639 18/Y/259640

12.600 €

14.000 €

66

P0826300F

Projectes
d'equipament
s i espai
públic

Projecte
executiu de
nou edifici de
l'escola
bressol Petit
Mamut

1840002141 18/Y/259621

26.600 €

38.000 €

80

Ajuntament
de Sant Pol
de Mar
Ajuntament
de Sant
Quirze del
Vallès
Ajuntament
de Sant
Vicenç de
Montalt
Ajuntament
de Sant
Vicenç dels
Horts
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Ajuntament
de Súria

P0827400C

Projectes
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Terrassa

P0827900B

Ajuntament
de Vallirana

P0829600F

Ajuntament
de Vallirana

P0829600F

Ajuntament
de Vilafranca
del Penedès

P0830600C

Ajuntament
de Vilanova
del Vallès

P0831000E

Ajuntament
d'Esplugues
de Llobregat

P0807600B

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

Actuació

Projecte
executiu
d'urbanització
del c/Sant
Jaume i c/Sant
Sebastià
Pla estratègic
Pla de
de la resiliència
resiliència dels
urbana a
serveis urbans
Terrassai les
Terrassa
infraestructures
Resilient
Projecte de la
Projectes
urbanització
d'urbanització
per a
en
completar
urbanitzacions
serveis basics
amb dèficits
zona oest
Estudi de
Estudis
programació
d'equipaments
del Casino
i espai públic
Valliranenc
Planificació i
Estudi de
millora del verd l'arbrat a
urbà
l'espai públic
Estudi del Pont
Manteniment
de Can Manel
de ponts
a Vilanova del
municipals
Vallès
Projecte
executiu del
Projectes
pas de
d'equipaments connexió entre
i espai públic
els dos àmbits
del Parc dels
Torrents
Projecte
d'ampliació de
Projectes
la Biblioteca
d'equipaments
Santa Maria
i espai públic
d'Olesa de
Montserrat

Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840025356 18/Y/259601

15.750 €

17.500 €

90

1840021085 18/Y/259717

9.000 €

18.000 €

82

1840022398 18/Y/259712

28.000 €

35.000 €

87

1840023827 18/Y/259633

6.400 €

8.000 €

70

1840007207 18/Y/259634

7.000 €

10.000 €

70

1840024852 18/Y/259685

9.000 €

10.000 €

95

1840007994 18/Y/259614

12.600 €

18.000 €

80

1840011821 18/Y/259607

22.400 €

32.000 €

85

Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució.
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte de
suport.
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2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres mesos
següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció de
plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini d’un mes,
comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. Transcorregut aquest
termini sense haver presentat el document esmentat, el treball s’ha d’entendre
recepcionat tàcitament.
Quart. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:
a) Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, han d’aportar
l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti d’aplicació, en funció
del número d’habitants del municipi i amb les condicions de concertació establertes al
Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que es correspon al percentatge
assumit per l’ens.
b) L’ens destinatari ha d’acreditar davant la Diputació, abans que aquesta procedeixi a la
contractació, l’adopció d’un acord per finançar la seva part del cost del projecte,
mitjançant la tramitació electrònica del document normalitzat.
c) La Diputació comunicarà a l’ens l’adjudicació dels contractes en desplegament d’aquest
acte per tal que l’ens procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu
compte general ES33 0182 6035 44 0201609428, en el termini d’un mes, a comptar des
de la data de recepció d’aquesta comunicació, l’import que es concreta a l’epígraf primer
de l’acord, que es correspon al percentatge de finançament assumit.
d) En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu pressupost
inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges que figuren en el
present acte.
e) En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al percentatge de
finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no ingressat amb altres ajuts
que l’ens rebi en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals”.
Cinquè. ESTABLIR que si el cost de la contractació derivada d’aquest ajut és inferior a
l’aportació estimada, aquesta es reduirà automàticament i de forma proporcional al menor
cost de l’adjudicació.”

4. Vist que de conformitat, amb les condicions de cofinançament establertes per a les
actuacions cofinançades, en el dictamen de referència, l’ens destinatari no ha
d’acreditat davant la Diputació, abans que aqueta procedeixi a la contractació,
l’adopció d’un acord per finançar la seva part del cost del projecte, mitjançant
tramitació electrònica del document normalitzat.
5. Vist que de conformitat el dictamen aprovat per acord de la Junta de Govern núm.
431, de sessió 27 de setembre de 2018, es va acordar la retenció de crèdit, per a la
realització l’actuació, seguint el següent desglossament anual:
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“Amb cofinançament per part de l’ens destinatari:
Ens

Actuació

Ajuntament
de Sant
Vicenç dels
Horts

Projecte
executiu de
nou edifici de
l'escola
bressol Petit
Mamut

Núm.
registre
incial PMT

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost
total
estimat
(EUR)

Import
exercici
2018

Import
exercici
2019

Import Tipus
exercici procediment
2020

1840002141

18/Y/259621

26.600 €

38.000 €

11.400 €

26.600 €

0€

Obert
simplificat

”
6. Vista la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 8
d’octubre de 2018, amb número de registre d’entrada 1840043089, mitjançant la
qual i degut a un canvi de necessitats de l’Ajuntament demana l’adequació del
recurs atorgat per satisfer a aquelles noves necessitats. Un cop examinada pels
serveis tècnics del Servei d’Equipaments i Espai Públic la sol·licitud presentada
resulta adequat i realitzable la prestació del recurs tècnic amb mitjans propis. I per
tant, procedeix reajustar la reserva de crèdit comptabilitzada per fer front a la
contractació que estava prevista en el sentit de disminuir-la en un import de 11.400
euros amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/50200/15000/22750 de la
Diputació de Barcelona de l’any 2018 i 26.600 euros amb càrrec de l’aplicació
pressupostària G/50200/15000/22750 de la Diputació de Barcelona de l’any 2019.
7. Tenint en compte que al epígraf sisè de la part resolutiva del dictamen aprovat per
acord de la Junta de Govern núm. 355, de sessió 19 de juliol de 2018, es va
acordar la concessió dels recursos tècnics que es prestaran amb mitjans propis,
procedeix incloure en aquesta categoria a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a
la vista de tot l’exposat.
Aquesta categoria té establert el següent règim regulador:
“Setè. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions de
transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon íntegrament
amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens destinatari, amb la
qual cosa la Diputació pot procedir a l’adopció dels actes corresponents per dur a terme
l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució.
Vuitè. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor estimi
oportuns, per satisfer adequadament les sol·licituds dels ens relacionats a l’epígraf sisè i
que es concreten en el suport tècnic, per dur a terme les actuacions referides, per part
d’un/a tècnic/a gestor/a del Servei d’Equipaments i Espai Públic.
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Novè. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte de
suport.
2. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament, llevat en que el tràmit es realitzés
presencialment, el document normalitzat “Recepció de plans, projectes i informes”
degudament emplenat com a màxim en el termini d’un mes, comptat a partir de la data
de recepció per l’ens del lliurament definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver
presentat el document esmentat, el treball s’entendrà recepcionat tàcitament.”

Fonaments de dret
1. Vist el que disposa la Base d’Execució 24 del Pressupost de la Diputació de
Barcelona, per a l’exercici 2018.
2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la
Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la
província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018.
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la
Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la
província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- MODIFICAR el dictamen aprovat per acord de Junta de Govern núm. 355, de
sessió 19 de juliol de 2018, de concessió de recursos tècnics consistents en la
redacció de plans, projectes i informes, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” en el sentit que allà on diu:
“Primer. CONCEDIR el recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de serveis
de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
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Sense cofinançament per part de l’ens destinatari:
Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
d'Aiguafreda

P0801400C

Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament
de Bigues i
Riells
Ajuntament
de Bigues i
Riells
Ajuntament
de Cabrera
de Mar

Ajuntament
de Calaf

Ajuntament
de Caldes
d'Estrac
Ajuntament
de
Calldetenes
Ajuntament
de Calonge
de Segarra
Ajuntament
de Campins
Ajuntament
de Campins

Actuació

Projecte per
reducció de
risc de
despreniments
al talús de la
Bauma
P0802300D Estabilització
Estudi
de talussos i
d'estabilització
estructures de del Talús del
contenció
carrer de la
Muga
P0802300D Estudis
Estudi de
d'equipaments programació
i espai públic
del Parc de
Can Badell
P0802900A Vials i camins Pla de
municipals
renovació de
paviments
municipals de
Cabrera de
Mar
P0803100G Estudis
Estudi de
d'equipaments millora de
i espai públic
l'accessibilitat
al cementiri
municipal
P0803200E Estabilització
Estudi de
de talussos i
l'estabilització
estructures de d'un talús
contenció
P0822400H Plans
Pla director de
directors de
Clavegueram
xarxes de
serveis
P0803600F Manteniment
Estudi del
de ponts
pont municipal
municipals
de Ca l'Oliva
P0803800B Estabilització
Estudi de
de talussos i
l'estabilització
estructures de talús carrer de
contenció
la Font
P0803800B Plans
Estudi de
directors
recorreguts
d'equipaments saludables per
i espai públic
connectar
diversos punts
del municipi

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840025434 18/Y/259662

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
5.000,00
98

1840008049 18/Y/259674

7.000,00

95

1840010098 18/Y/259645

6.000,00

65

1840025393 18/Y/259701

9.000,00

88

1840023525 18/Y/259624

7.000,00

75

1840024334 18/Y/259703

12.000,00

88

1840003470 18/Y/259702

13.000,00

88

1840008602 18/Y/259652

5.000,00

100

1840024990 18/Y/259653

7.000,00

100

1840024992 18/Y/259612

8.000,00

80
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de
Capellades

P0804300B

Implantació i
Projecte de la
renovació de
reparació del
serveis urbans sobreeixidor
de l’estació de
bombament
03 Divina
Pastora
Estudis
Estudi per a la
d'equipaments construcció de
i espai públic
tombes al
cementiri
municipal
Vials i camins Pla de
municipals
renovació de
paviments
municipals a
Castellbell i el
Vilar
Vials i camins Estudi de
municipals
pavimentació
del camí de
Castellfollit a
l'eix
transversal
Estabilització
Estudi
de talussos i
d'estabilització
estructures de de talussos
contenció
del Camí de
Canyelles
Gestió dels
Inventari del
cementiris
cementiri
municipals
municipal
Estabilització
Estudi
de talussos i
estabilització
estructures de del talús del
contenció
carrer dels
Horts
Gestió dels
Inventari del
cementiris
cementiri
municipals
municipal
Estabilització
Estudi
de talussos i
d'estabilització
estructures de del mur de
contenció
contenció del
Centre
Cultural i
Recreatiu
Estudis
Estudi previ
d'equipaments per a la
i espai públic
urbanització
dels carrers
Duran i
Bonaventura
Pedemonte

Ajuntament
P0805600D
de Castell de
l'Areny
Ajuntament
de
Castellbell i
el Vilar

P0805200C

Ajuntament
de
Castellfollit
de
Riubregós

P0805900H

Ajuntament
de
Castellfollit
del Boix

P0805800J

Ajuntament
de
Castellterçol
Ajuntament
de Castellví
de la Marca

P0806300J

Ajuntament
de Castellví
de la Marca
Ajuntament
de Castellví
de Rosanes

P0806400H

Ajuntament
de Castellví
de Rosanes

P0806500E

P0806400H

P0806500E

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840025574 18/Y/259676

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
9.000,00
95

1840012776 18/Y/259589

600,00

100

1840023655 18/Y/259704

10.000,00

88

1840013711 18/Y/259688

5.000,00

90

1840025133 18/Y/259689

5.000,00

90

1840000426 18/Y/259594

5.200,00

90

1840016369 18/Y/259663

5.000,00

98

1840017117 18/Y/259595

5.720,00

90

1840025907 18/Y/259664

8.000,00

98

1840025165 18/Y/259596

5.000,00

90
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Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Centelles

P0806600C

Ajuntament
de Cercs

P0826800E

Ajuntament
de Cercs

P0826800E

Ajuntament
de Cercs

P0826800E

Ajuntament
de Collbató

P0806800I

Ajuntament
de Collbató

P0806800I

Ajuntament
de Copons

P0807000E

Ajuntament
de Corbera
de Llobregat

P0807100C

Ajuntament
de FigaróMontmany

P0813300A

Estudis
Estudi
d'equipaments d'adequació
i espai públic
del parc urbà
del Sector XII
a les
necessitats de
la ciutadania
Plans
Pla director de
directors de
la xarxa de
xarxes de
clavegueram a
serveis
Cercs
Estudi de les
Estudi
afectacions de afectacions
les línies de
línies transport
transport
electricitat al
d'electricitat,
T.M. de Cercs
gas, aigua i
hidrocarburs
Projectes
Projecte
d'equipaments executiu
i espai públic
d'urbanització
de la plaça
dels Cargols
al barri de
Sant Jordi
Plans
Actualització
directors de
del Pla
xarxes de
Director de
serveis
Clavegueram
Planificació i
Estudi per la
millora del
gestió i millora
verd urbà
del bosquet
del Pg de
Ronda
Manteniment
Estudi del
de ponts
pont d'accés
municipals
al nucli de
Copons
Estudis
Diagnosi de la
d'equipaments climatització
i espai públic
de la
biblioteca
municipal i
estudi posta
en marxa de
les plaques
fotovoltaiques
Plans
Pla inicial de
directors
manteniment
d'equipaments dels
i espai públic
equipaments
municipals

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840003053 18/Y/259613

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
8.000,00
80

1840024808 18/Y/259705

13.000,00

88

1840026058 18/Y/259713

4.000,00

86

1840024800 18/Y/259602

16.800,00

85

1840022284 18/Y/259666

25.000,00

98

1840004360 18/Y/259597

3.500,00

90

1840025547 18/Y/259654

12.000,00

100

1840003908 18/Y/259627

4.900,00

75

1840019035 18/Y/259603

12.000,00

85
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de Fonollosa

P0808300H

Manteniment
de ponts
municipals

Ajuntament
de Gaià

Ajuntament
de Gaià

Ajuntament
de Gallifa

Ajuntament
de Gironella
Ajuntament
de Jorba
Ajuntament
de La
Garriga
Ajuntament
de La Palma
de Cervelló

Ajuntament
de La Torre
de
Claramunt
Ajuntament
de Les
Cabanyes

Actuació

Inventari i pla
de
manteniment
dels ponts
municipals de
Fonollosa
P0808900E Plans
Pla director de
directors de
la xarxa de
xarxes de
serveis de
serveis
clavegueram
del terme
municipal de
Gaià
P0808900E Gestió dels
Estudi de
cementiris
costos de
municipals
manteniment
del cementiri
municipal
P0808600A Implantació i
Estudi de la
renovació de
reconversió de
serveis urbans la Bassa de la
Rectoria en
Dipòsit
P0809100A Plans
Pla director de
directors de
clavegueram
xarxes de
en BAIXA de
serveis
Gironella
P0810200F Plans
Pla director de
directors de
la xarxa de
xarxes de
clavegueram
serveis
P0808700I Estudis
Estudi
d'equipaments optimització
i espai públic
energètica de
la biblioteca
,municipal
P5831301F Vials i camins Estudis a la
municipals
carretera BV2421 d'una
rotonda, d'un
pas
semaforitzat i
un tercer carril
P0828600G Plans
Pla director de
directors de
la xarxa de
xarxes de
sanejament
serveis
municipal clavegueram
P0802700E Vials i camins Estudi de
municipals
millora del
camí de Les
Tres Puntes

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840007118 18/Y/259668

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
8.000,00
98

1840018064 18/Y/259655

9.000,00

100

1840001246 18/Y/259605

3.500,00

85

1840025647 18/Y/259690

5.000,00

90

1840006471 18/Y/259706

18.000,00

88

1840001308 18/Y/259656

12.000,00

100

1840003557 18/Y/259606

4.900,00

85

1840017627 18/Y/259671

10.000,00

98

1840011141 18/Y/259710

15.000,00

88

1840025179 18/Y/259686

8.000,00

90
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de Les
Masies de
Roda

P0811500H

Manteniment
de ponts
municipals

Ajuntament
de Moià

Ajuntament
de Monistrol
de Calders
Ajuntament
de Monistrol
de Calders

Ajuntament
de Monistrol
de
Montserrat
Ajuntament
de Monistrol
de
Montserrat

Ajuntament
de
Montesquiu
Ajuntament
de
Montesquiu
Ajuntament
de
Muntanyola
Ajuntament
de Mura

Ajuntament
de Mura

Actuació

Modificació
del projecte
per a
l'ampliació de
la secció del
torrent de les
Cases Noves
P0813700B Manteniment
Estudi millora
de ponts
del Pontmunicipals
Passera
Torrent mal al
Parc Prehis.
Coves Toll
P0812700C Implantació i
Projecte
renovació de
renovació d'un
serveis urbans tram del
col·lector
plaça Nova
P0812700C Planificació i
Estudi de
millora del
pautes de
verd urbà
gestió del verd
urbà de
Monistrol de
Calders
P0812600E Plans
Pla director
directors de
enllumenat
xarxes de
Monistrol de
serveis
Montserrat
P0812600E Estudi de les
Estudi de les
afectacions de afectacions de
les línies de
les línies de
transport
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
P0813000G Gestió dels
Estudi costos
cementiris
manteniment
municipals
del cementiri
municipal
P0813000G Plans
Pla director
directors de
d'abastament
xarxes de
d'aigua
serveis
potable
P0812800A Manteniment
Estudi de dos
de ponts
ponts
municipals
municipals
P0813800J Estabilització
Estudi de 3
de talussos i
Talussos,
estructures de Estimberons,
contenció
Ca l'Arola i
Sant Antoni
P0813800J Estudis
Estudi
d'equipaments d'adequació a
i espai públic
normativa del
centre cívic la
Fàbrica

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840020603 18/Y/259657

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
5.000,00
100

1840005315 18/Y/259678

9.000,00

95

1840017083 18/Y/259658

8.000,00

100

1840017081 18/Y/259631

4.500,00

70

1840004690 18/Y/259669

12.000,00

98

1840007230 18/Y/259714

6.000,00

86

1840001984 18/Y/259590

3.500,00

100

1840001194 18/Y/259691

10.000,00

90

1840025479 18/Y/259692

10.000,00

90

1840024320 18/Y/259693

9.000,00

90

1840025709 18/Y/259617

6.000,00

80
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Ens

NIF

Ajuntament
de Prats de
Lluçanès

P0817000C

Ajuntament
de Rajadell

Ajuntament
de Rupit i
Pruit
Ajuntament
de Sallent

Ajuntament
de Sant
Cebrià de
Vallalta
Ajuntament
de Sant
Cugat
Sesgarrigue
s
Ajuntament
de Sant
Esteve de
Palautordera

Ajuntament
de Sant
Esteve
Sesrovires

Recurs

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Estudis
Diagnosi del
d'equipaments sistema de
i espai públic
climatització i
ventilació de
la sala
polivalent
municipal
P0817700H Estudi de les
Estudi de les
afectacions de afectacions de
les línies de
línies de
transport
transport
d'electricitat,
d'electricitat i
gas, aigua i
aigua
hidrocarburs
P0818500A Manteniment
Estudi de
de ponts
millora del
municipals
pont penjat de
Rupit
P0819000A Estudis
Estudi de
d'equipaments programació
i espai públic
per la
urbanització
dels carrers
Pamplona,
Sant Sebastià
i Andalusia
P0820200D Plans
Pla director de
directors de
la xarxa de
xarxes de
servei de
serveis
clavegueram
al nucli urbà
P0820500G Plans
Pla director de
directors de
Clavegueram
xarxes de
serveis

1840011725 18/Y/259608

P0820600E

P0820700C

Projectes
Projecte
d'equipaments executiu
i espai públic
d'urbanització
per l'ordenació
de
l'aparcament
de Can Molins
Estudi de les
Estudi de les
afectacions de afectacions de
les línies de
les
transport
instal·lacions
d'electricitat,
de transport al
gas, aigua i
TM de Sant
hidrocarburs
Esteve
Sesrovires

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
4.000,00
85

1840025815 18/Y/259707

5.000,00

88

1840008942 18/Y/259659

7.000,00

100

1840022903 18/Y/259731

6.000,00

75

1840006894 18/Y/259708

13.000,00

88

1840010550 18/Y/259694

12.000,00

90

1840002177 18/Y/259609

18.000,00

85

1840023841 18/Y/259698

9.000,00

89
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Núm.
registre
inicial PMT

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Sant
Joan de
Vilatorrada

P0822500E

Manteniment
de ponts
municipals

Estudi de
millora i
manteniment
del "Pont
Petit" de Sant
Joan de
Vilatorrada
Pla director de
la xarxa de
clavegueram
d’aigües
pluvials per
unificar
diferents
subsectors
Estudi de
costos de
manteniment
del cementiri
municipal
Estudi de
costos de
manteniment
del cementiri
municipal
Estudi
estabilització
de talús Ctra.
de Cardona
de Valls de
Torroella
Estudi del
verd
patrimonial del
nucli de Valls
de Torroella
Estudi
d'adequació
de la Font dels
Quadres i del
Camí Dret
Inventari del
cementiri
municipal

1840025382 18/Y/259682

Estudi de
millora talús
del centre
cívic i faig
centenari
Estudi
d'estabilització
del talús del
C. de la Tossa

Ajuntament
P0821800J
de Sant Julià
de Vilatorta

Plans
directors de
xarxes de
serveis

Ajuntament
de Sant
Llorenç
Savall

P0822100D

Gestió dels
cementiris
municipals

Ajuntament
de Sant
Martí
Sesgueioles

P0822800I

Gestió dels
cementiris
municipals

Ajuntament
de Sant
Mateu de
Bages

P0822900G Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament
de Sant
Mateu de
Bages

P0822900G Planificació i
millora del
verd urbà

Ajuntament
P0823200A
de Sant Pere
de
Riudebitlles

Planificació i
millora del
verd urbà

Ajuntament
de Sant
Quintí de
Mediona
Ajuntament
de Sant
Quirze
Safaja

P0823600B

Gestió dels
cementiris
municipals

P0823900F

Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament
de Santa
Margarida
de Montbui

P0825000C

Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció

Codi XGL

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
4.950,00
95

1840024143 18/Y/259709

15.000,00

88

1840011190 18/Y/259619

4.000,00

80

1840000219 18/Y/259620

3.000,00

80

1840018178 18/Y/259660

8.000,00

100

1840024938 18/Y/259648

4.500,00

65

1840010857 18/Y/259649

4.500,00

65

1840013241 18/Y/259600

6.000,00

90

1840025717 18/Y/259695

5.000,00

90

1840006945 18/Y/259684

8.000,00

95
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Ens

NIF

Ajuntament
de Santa
Margarida
de Montbui

P0825000C

Ajuntament
de Santa
Maria de
Palautordera

Ajuntament
de Santa
Maria d'Oló

Ajuntament
de
Sentmenat
Ajuntament
de Seva

Ajuntament
de
Sobremunt

Ajuntament
de Sora
Ajuntament
de Subirats

Ajuntament
de
Talamanca

Recurs

Actuació

Estudis
Estudi
d'equipaments d'ordenació de
i espai públic
l'espai públic
dels darreres
de
l'Ajuntament
P0825900D Estudi de les
Estudi de les
afectacions de afectacions de
les linies de
les linies de
transport
transport
d'electricitat,
d'electricitat,
gas, aigua i
gas, aigua i
hidrocarburs
hidrocarburs
P0825800F Estudis
Estudi de
d'equipaments programació
i espai públic
del Centre
Recreatiu per
espai
multieducatiu
P0826700G Estudis
Estudi de
d'equipaments reforma i
i espai públic
ampliació de
l'arxiu
municipal
P0826900C Estudis
Estudi de
d'equipaments programació
i espai públic
de la illa
sociosanitària
de Can
Manyosa
P0827100I Plans
Estudi de
directors de
tarifes del
xarxes de
servei
serveis
municipal
d'aigua
potable
P0827200G Plans
Pla director de
directors de
la xarxa de
xarxes de
clavegueram
serveis
P0827300E Projectes
Projecte
d'urbanització d'urbanització
en
de la
urbanitzacions Urbanització
amb dèficits
Casablanca
Sud
P0827700F Projectes
Projecte
d'equipaments executiu del
i espai públic
Casal de la
Quintana

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840007387 18/Y/259629

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
5.000,00
75

1840010893 18/Y/259699

6.000,00

89

1840002875 18/Y/259632

1.000,00

70

1840018083 18/Y/259630

6.000,00

75

1840021917 18/Y/259610

10.000,00

85

1840005511 18/Y/259661

5.000,00

100

1840018756 18/Y/259696

10.000,00

90

1840005651 18/Y/259697

18.000,00

90

1840025875 18/Y/259622

15.000,00

80
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Núm.
registre
inicial PMT

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Teià

P0828100H

Estudi de les
afectacions de
les linies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs

1840020320 18/Y/259718

Ajuntament
de Tiana

P0828200F

Ajuntament
de Torrelavit

P0828700E

Gestió dels
cementiris
municipals
Implantació i
renovació de
serveis urbans

Estudi de la
taxa del
domini públic
local de les
línies de
transport
d'electricitat i
gas
Inventari del
cementiri
municipal
Estudi del
clavegueram
de la zona del
c/ de la font,
barri mussons
i Cal Roda
Estudi
afectacions
línies de
transport
electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudi de
rehabilitació i
adequació
Plaça de la
vila i els
jardinets Sant
Jordi
Estudi de
pacificació del
carrer
Parròquia i
entorns
Estudi per la
millora dels
camins de
Serradases i
la Caseta del
Grau
Pla director
d'equipaments

Ajuntament
P0830100D
de
Viladecavalls

Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudis
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Vilassar
de Dalt

P0821300A

Ajuntament
del Bruc

P0802500I

Ajuntament
del Brull

P0802600G Vials i camins
municipals

Ajuntament
d'Olèrdola

P0814400H

Ajuntament
d'Olost

P0814800I

Consell
Comarcal
del
Berguedà

P0800015J

Plans
directors
d'equipaments
i espai públic

Plans
directors
d'equipaments
i espai públic
Plans
directors de
xarxes de
serveis
Plans
directors de
xarxes de
serveis

Codi XGL

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
5.000,00
80

1840023592 18/Y/259611

7.450,00

85

1840021263 18/Y/259672

5.000,00

98

1840022632 18/Y/259700

6.000,00

89

1840003294 18/Y/259623

9.500,00

80

1840025050 18/Y/259591

12.000,00

95

1840003389 18/Y/259651

8.000,00

100

1840014137 18/Y/259592

23.000,00

95

Pla director de
clavegueram
d'Olost

1840009525 18/Y/259670

15.000,00

98

Pla director de
clavegueram
en ALTA de
Puig-reig

1840004067 18/Y/259665

10.000,00

98
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Amb cofinançament per part de l’ens destinatari:

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
d'Alella

P0800300F

Planificació i
millora del verd
urbà

Ajuntament
d'Arenys de
Munt

P0800700G

Planificació i
millora del verd
urbà

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C

Implantació i
renovació de
serveis urbans

Ajuntament
de Caldes
de Montbui

P0803300C

Plans directors
de xarxes de
serveis

Ajuntament
de Caldes
de Montbui

P0803300C

Estudis
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Canet de
Mar

P0803900J

Gestió dels
cementiris
municipals

Ajuntament
de
Canovelles

P0804000H

Plans directors
de xarxes de
serveis

Pla director
del verd urbà
d'Alella
Pla director
del verd urbà
d'Arenys de
Munt
Projecte de
renovació del
clavegueram
dels carrers
Anna Maria
Ravell,
Anselm Clavé
i Indústria.
Pla director
del
Clavegueram
de Caldes de
Montbui
Estudi de
millora de la
climatització
del Museu
Thermalia
Inventari del
cementiri
municipal
Pla director
de la xarxa
d'enllumenat
públic
municipal

Ajuntament
de
Cardedeu

P0804500G

Ajuntament
P0806600C
de Centelles

Planificació i
millora del verd
urbà
Projectes
d'urbanització
en
urbanitzacions
amb dèficits

Ajuntament
de
Granollers

P0809500B

Pla de
resiliència dels
serveis urbans
i les
infraestructures

Ajuntament
de La
Garriga

P0808700I

Plans directors
de xarxes de
serveis

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost
total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840009746 18/Y/259635

11.700 € 13.000 €

66

1840024694 18/Y/259636

11.700 € 13.000 €

66

1840013078 18/Y/259673

9.600 € 12.000 €

95

1840013615 18/Y/259675

28.000 € 35.000 €

95

8.000 €

75

1840018238 18/Y/259593

10.560 € 13.200 €

90

1840000083 18/Y/259715

40.000 € 50.000 €

95

Pla director
del verd urbà

1840014677 18/Y/259626

10.400 € 13.000 €

75

Projecte de la
xarxa de
sanejament
de Sant Pau

1840012943 18/Y/259711

10.800 € 12.000 €

87

1840010465 18/Y/259719

15.000 € 25.000 €

82

1840003556 18/Y/259677

24.000 € 30.000 €

95

Pla de
resiliència
dels serveis
urbans de les
infraestructur
es
Pla director
d'abastament
d'aigua
potable

1840013369 18/Y/259625

6.400 €
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de Manresa

P0811200E

Estudis
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Martorell

P0811300C

Manteniment
de ponts
municipals

Ajuntament
de
Montcada i
Reixac

P0812400J

Ajuntament
de
Montmeló

P0813400I

Ajuntament
de
Navarcles

P0813900H

Ajuntament
de Palausolità i
Plegamans

P0815500D

Ajuntament
de Polinyà

P0816600A

Ajuntament
de Premià
de Dalt
Ajuntament
de Premià
de Dalt
Ajuntament
de Sant
Esteve
Sesrovires

P0823000E
P0823000E

P0820700C

Actuació
Estudi
d’optimització
energètica de
l'edifici
administratiu
Infants
Projecte de
millora del
pont situat al
carrer
Montserrat
sobre la línia
de FFGC a
Martorell
Projecte
d'Urbanitzaci
ó de la
Vallençana
Baixa

Projectes
d'urbanització
en
urbanitzacions
amb dèficits
Pla de
resiliència dels Pla de
serveis urbans resiliència de
i les
Montmeló
infraestructures
Projecte per
a la
Estabilització
consolidació
de talussos i
del talús del
estructures de
Riu Calders
contenció
(Prioritat 1A i
1B)
Projecte
executiu de la
Projectes
biblioteca
d'equipaments
municipal de
i espai públic
Palau-solità i
Plegamans
Estudi de
Plans directors directrius
d'equipaments d'intervenció
i espai públic
a les places
del municipi
Plans directors Pla director
de xarxes de
de
serveis
clavegueram
Planificació i
Pla director
millora del verd
del verd urbà
urbà
Projecte de
reforma de la
planta
Projectes
soterrani de
d'equipaments
la casa
i espai públic
consistorial
per a usos
polivalents

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost
total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840023207 18/Y/259616

2.750 €

5.500 €

80

1840023425 18/Y/259721

8.400 € 12.000 €

93

1840025253 18/Y/259716

12.600 € 18.000 €

85

1840021163 18/Y/259679

22.500 € 25.000 €

95

1840012962 18/Y/250455

18.000 € 20.000 €

95

197.000
€

90

1840023658 18/Y/259599

16.200 € 18.000 €

90

1840010217 18/Y/259680

36.000 € 45.000 €

95

1840021850 18/Y/259637

11.200 € 14.000 €

66

1840020566 18/Y/259618

16.200 € 18.000 €

80

1840001988 18/Y/259898

157.600 €
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Ens

Ajuntament
de Sant
Feliu de
Codines
Ajuntament
de Sant Pol
de Mar
Ajuntament
de Sant
Quirze del
Vallès
Ajuntament
de Sant
Vicenç de
Montalt

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost
total
estimat
(EUR)

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

P0820900I

Plans directors
de xarxes de
serveis

Plans
Directors de
xarxes de
serveis clavegueram

1840005763 18/Y/259681

36.000 € 40.000 €

95

P0823500D

Planificació i
millora del verd
urbà

Pla director
del verd urbà

1840006249 18/Y/259638

10.350 € 11.500 €

66

P0823800H

Implantació i
renovació de
serveis urbans

Estudi del
col·lector de
la Betzuca

1840019728 18/Y/259683

8.000 € 10.000 €

95

P0826400D

Planificació i
millora del verd
urbà

Pla director
del verd urbà

1840022639 18/Y/259640

12.600 € 14.000 €

66

Projecte
executiu de
nou edifici
de l'escola
bressol Petit
Mamut
Projecte
executiu
Projectes
d'urbanització
d'equipaments del c/Sant
i espai públic
Jaume i
c/Sant
Sebastià
Pla estratègic
Pla de
de la
resiliència dels resiliència
serveis urbans urbana a
i les
Terrassainfraestructures Terrassa
Resilient
Projecte de la
Projectes
urbanització
d'urbanització
per a
en
completar
urbanitzacions serveis
amb dèficits
basics zona
oest
Estudi de
Estudis
programació
d'equipaments
del Casino
i espai públic
Valliranenc

Codi XGL

Puntuació

Ajuntament
de Sant
Vicenç dels
Horts

Projectes
d'equipament
P0826300F
s i espai
públic

1840002141 18/Y/259621

26.600 € 38.000 €

80

Ajuntament
de Súria

P0827400C

1840025356 18/Y/259601

15.750 € 17.500 €

90

Ajuntament
de Terrassa

P0827900B

1840021085 18/Y/259717

9.000 € 18.000 €

82

Ajuntament
de Vallirana

P0829600F

1840022398 18/Y/259712

28.000 € 35.000 €

87

Ajuntament
de Vallirana

P0829600F

1840023827 18/Y/259633

6.400 €

8.000 €

70

Ajuntament
de
P0830600C
Vilafranca
del Penedès

Planificació i
millora del verd
urbà

Estudi de
l'arbrat a
l'espai públic

1840007207 18/Y/259634

7.000 € 10.000 €

70

Ajuntament
de Vilanova
del Vallès

Manteniment
de ponts
municipals

Estudi del
Pont de Can
Manel a
Vilanova del
Vallès

1840024852 18/Y/259685

9.000 € 10.000 €

95

P0831000E
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
d'Esplugues P0807600B
de Llobregat

Projectes
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

Projectes
d'equipaments
i espai públic

P0814600C

Actuació
Projecte
executiu del
pas de
connexió
entre els dos
àmbits del
Parc dels
Torrents
Projecte
d'ampliació
de la
Biblioteca
Santa Maria
d'Olesa de
Montserrat

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost
total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840007994 18/Y/259614

12.600 € 18.000 €

80

1840011821 18/Y/259607

22.400 € 32.000 €

85

Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució.
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte de
suport.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres mesos
següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció de
plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini d’un mes,
comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. Transcorregut aquest
termini sense haver presentat el document esmentat, el treball s’ha d’entendre
recepcionat tàcitament.
Quart. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:
a) Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, han d’aportar
l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti d’aplicació, en funció
del número d’habitants del municipi i amb les condicions de concertació establertes al
Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que es correspon al percentatge
assumit per l’ens.
b) L’ens destinatari ha d’acreditar davant la Diputació, abans que aquesta procedeixi a la
contractació, l’adopció d’un acord per finançar la seva part del cost del projecte,
mitjançant la tramitació electrònica del document normalitzat.
c) La Diputació comunicarà a l’ens l’adjudicació dels contractes en desplegament d’aquest
acte per tal que l’ens procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu
compte general ES33 0182 6035 44 0201609428, en el termini d’un mes, a comptar des
de la data de recepció d’aquesta comunicació, l’import que es concreta a l’epígraf primer
de l’acord, que es correspon al percentatge de finançament assumit.
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d) En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu pressupost
inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges que figuren en el
present acte.
e) En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al percentatge de
finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no ingressat amb altres ajuts
que l’ens rebi en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals”.
Cinquè. ESTABLIR que si el cost de la contractació derivada d’aquest ajut és inferior a
l’aportació estimada, aquesta es reduirà automàticament i de forma proporcional al menor
cost de l’adjudicació.”

Ha de dir:
“Primer. CONCEDIR el recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes

i informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Sense cofinançament per part de l’ens destinatari:
Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
d'Aiguafreda

P0801400C

Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament
de Bigues i
Riells
Ajuntament
de Bigues i
Riells
Ajuntament
de Cabrera
de Mar

Ajuntament
de Calaf

Ajuntament
de Caldes
d'Estrac

Actuació

Projecte per
reducció de
risc de
despreniments
al talús de la
Bauma
P0802300D Estabilització
Estudi
de talussos i
d'estabilització
estructures de del Talús del
contenció
carrer de la
Muga
P0802300D Estudis
Estudi de
d'equipaments programació
i espai públic
del Parc de
Can Badell
P0802900A Vials i camins Pla de
municipals
renovació de
paviments
municipals de
Cabrera de
Mar
P0803100G Estudis
Estudi de
d'equipaments millora de
i espai públic
l'accessibilitat
al cementiri
municipal
P0803200E Estabilització
Estudi de
de talussos i
l'estabilització
estructures de d'un talús
contenció

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840025434 18/Y/259662

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
5.000,00
98

1840008049 18/Y/259674

7.000,00

95

1840010098 18/Y/259645

6.000,00

65

1840025393 18/Y/259701

9.000,00

88

1840023525 18/Y/259624

7.000,00

75

1840024334 18/Y/259703

12.000,00

88
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Núm.
registre
inicial PMT

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de
Calldetenes

P0822400H

Pla director de
Clavegueram

1840003470 18/Y/259702

Ajuntament
de Calonge
de Segarra
Ajuntament
de Campins

P0803600F

5.000,00

100

1840024990 18/Y/259653

7.000,00

100

P0803800B

1840024992 18/Y/259612

8.000,00

80

Ajuntament
de
Capellades

P0804300B

Estudi del
pont municipal
de Ca l'Oliva
Estudi de
l'estabilització
talús carrer de
la Font
Estudi de
recorreguts
saludables per
connectar
diversos punts
del municipi
Implantació i
Projecte de la
renovació de
reparació del
serveis urbans sobreeixidor
de l’estació de
bombament
03 Divina
Pastora
Estudis
Estudi per a la
d'equipaments construcció de
i espai públic
tombes al
cementiri
municipal
Vials i camins Pla de
municipals
renovació de
paviments
municipals a
Castellbell i el
Vilar
Vials i camins Estudi de
municipals
pavimentació
del camí de
Castellfollit a
l'eix
transversal
Estabilització
Estudi
de talussos i
d'estabilització
estructures de de talussos
contenció
del Camí de
Canyelles
Gestió dels
Inventari del
cementiris
cementiri
municipals
municipal
Estabilització
Estudi
de talussos i
estabilització
estructures de del talús del
contenció
carrer dels
Horts
Gestió dels
Inventari del
cementiris
cementiri
municipals
municipal

1840008602 18/Y/259652

Ajuntament
de Campins

Plans
directors de
xarxes de
serveis
Manteniment
de ponts
municipals
Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció
Plans
directors
d'equipaments
i espai públic

1840025574 18/Y/259676

9.000,00

95

1840012776 18/Y/259589

600,00

100

1840023655 18/Y/259704

10.000,00

88

1840013711 18/Y/259688

5.000,00

90

1840025133 18/Y/259689

5.000,00

90

1840000426 18/Y/259594

5.200,00

90

1840016369 18/Y/259663

5.000,00

98

1840017117 18/Y/259595

5.720,00

90

P0803800B

Ajuntament
P0805600D
de Castell de
l'Areny
Ajuntament
de
Castellbell i
el Vilar

P0805200C

Ajuntament
de
Castellfollit
de
Riubregós

P0805900H

Ajuntament
de
Castellfollit
del Boix

P0805800J

Ajuntament
de
Castellterçol
Ajuntament
de Castellví
de la Marca

P0806300J

Ajuntament
de Castellví
de la Marca

P0806400H

P0806400H

Codi XGL

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
13.000,00
88

Ens

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de Castellví
de Rosanes

P0806500E

Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament
de Castellví
de Rosanes

P0806500E

Ajuntament
de Centelles

P0806600C

Ajuntament
de Cercs

P0826800E

Ajuntament
de Cercs

P0826800E

Ajuntament
de Cercs

P0826800E

Ajuntament
de Collbató

P0806800I

Ajuntament
de Collbató

P0806800I

Ajuntament
de Copons

P0807000E

Actuació

Estudi
d'estabilització
del mur de
contenció del
Centre
Cultural i
Recreatiu
Estudis
Estudi previ
d'equipaments per a la
i espai públic
urbanització
dels carrers
Duran i
Bonaventura
Pedemonte
Estudis
Estudi
d'equipaments d'adequació
i espai públic
del parc urbà
del Sector XII
a les
necessitats de
la ciutadania
Plans
Pla director de
directors de
la xarxa de
xarxes de
clavegueram a
serveis
Cercs
Estudi de les
Estudi
afectacions de afectacions
les línies de
línies transport
transport
electricitat al
d'electricitat,
T.M. de Cercs
gas, aigua i
hidrocarburs
Projectes
Projecte
d'equipaments executiu
i espai públic
d'urbanització
de la plaça
dels Cargols
al barri de
Sant Jordi
Plans
Actualització
directors de
del Pla
xarxes de
Director de
serveis
Clavegueram
Planificació i
Estudi per la
millora del
gestió i millora
verd urbà
del bosquet
del Pg de
Ronda
Manteniment
Estudi del
de ponts
pont d'accés
municipals
al nucli de
Copons

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840025907 18/Y/259664

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
8.000,00
98

1840025165 18/Y/259596

5.000,00

90

1840003053 18/Y/259613

8.000,00

80

1840024808 18/Y/259705

13.000,00

88

1840026058 18/Y/259713

4.000,00

86

1840024800 18/Y/259602

16.800,00

85

1840022284 18/Y/259666

25.000,00

98

1840004360 18/Y/259597

3.500,00

90

1840025547 18/Y/259654

12.000,00

100

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Corbera
de Llobregat

P0807100C

Ajuntament
de FigaróMontmany

P0813300A

Ajuntament
de Fonollosa

P0808300H

Ajuntament
de Gaià

P0808900E

Ajuntament
de Gaià

P0808900E

Ajuntament
de Gallifa

P0808600A

Ajuntament
de Gironella

P0809100A

Ajuntament
de Jorba

P0810200F

Ajuntament
de La
Garriga

P0808700I

Ajuntament
de La Palma
de Cervelló

P5831301F

Estudis
Diagnosi de la
d'equipaments climatització
i espai públic
de la
biblioteca
municipal i
estudi posta
en marxa de
les plaques
fotovoltaiques
Plans
Pla inicial de
directors
manteniment
d'equipaments dels
i espai públic
equipaments
municipals
Manteniment
Inventari i pla
de ponts
de
municipals
manteniment
dels ponts
municipals de
Fonollosa
Plans
Pla director de
directors de
la xarxa de
xarxes de
serveis de
serveis
clavegueram
del terme
municipal de
Gaià
Gestió dels
Estudi de
cementiris
costos de
municipals
manteniment
del cementiri
municipal
Implantació i
Estudi de la
renovació de
reconversió de
serveis urbans la Bassa de la
Rectoria en
Dipòsit
Plans
Pla director de
directors de
clavegueram
xarxes de
en BAIXA de
serveis
Gironella
Plans
Pla director de
directors de
la xarxa de
xarxes de
clavegueram
serveis
Estudis
Estudi
d'equipaments optimització
i espai públic
energètica de
la biblioteca
,municipal
Vials i camins Estudis a la
municipals
carretera BV2421 d'una
rotonda, d'un
pas
semaforitzat i
un tercer carril

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840003908 18/Y/259627

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
4.900,00
75

1840019035 18/Y/259603

12.000,00

85

1840007118 18/Y/259668

8.000,00

98

1840018064 18/Y/259655

9.000,00

100

1840001246 18/Y/259605

3.500,00

85

1840025647 18/Y/259690

5.000,00

90

1840006471 18/Y/259706

18.000,00

88

1840001308 18/Y/259656

12.000,00

100

1840003557 18/Y/259606

4.900,00

85

1840017627 18/Y/259671

10.000,00

98

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Ajuntament
de La Torre
de
Claramunt

P0828600G Plans
directors de
xarxes de
serveis

Ajuntament
de Les
Cabanyes
Ajuntament
de Les
Masies de
Roda

Ajuntament
de Moià

Ajuntament
de Monistrol
de Calders
Ajuntament
de Monistrol
de Calders

Ajuntament
de Monistrol
de
Montserrat
Ajuntament
de Monistrol
de
Montserrat

Ajuntament
de
Montesquiu
Ajuntament
de
Montesquiu
Ajuntament
de
Muntanyola

Recurs

Actuació

Pla director de
la xarxa de
sanejament
municipal clavegueram
P0802700E Vials i camins Estudi de
municipals
millora del
camí de Les
Tres Puntes
P0811500H Manteniment
Modificació
de ponts
del projecte
municipals
per a
l'ampliació de
la secció del
torrent de les
Cases Noves
P0813700B Manteniment
Estudi millora
de ponts
del Pontmunicipals
Passera
Torrent mal al
Parc Prehis.
Coves Toll
P0812700C Implantació i
Projecte
renovació de
renovació d'un
serveis urbans tram del
col·lector
plaça Nova
P0812700C Planificació i
Estudi de
millora del
pautes de
verd urbà
gestió del verd
urbà de
Monistrol de
Calders
P0812600E Plans
Pla director
directors de
enllumenat
xarxes de
Monistrol de
serveis
Montserrat
P0812600E Estudi de les
Estudi de les
afectacions de afectacions de
les línies de
les línies de
transport
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
P0813000G Gestió dels
Estudi costos
cementiris
manteniment
municipals
del cementiri
municipal
P0813000G Plans
Pla director
directors de
d'abastament
xarxes de
d'aigua
serveis
potable
P0812800A Manteniment
Estudi de dos
de ponts
ponts
municipals
municipals

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840011141 18/Y/259710

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
15.000,00
88

1840025179 18/Y/259686

8.000,00

90

1840020603 18/Y/259657

5.000,00

100

1840005315 18/Y/259678

9.000,00

95

1840017083 18/Y/259658

8.000,00

100

1840017081 18/Y/259631

4.500,00

70

1840004690 18/Y/259669

12.000,00

98

1840007230 18/Y/259714

6.000,00

86

1840001984 18/Y/259590

3.500,00

100

1840001194 18/Y/259691

10.000,00

90

1840025479 18/Y/259692

10.000,00

90

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de Mura

P0813800J

Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament
de Mura

Ajuntament
de Prats de
Lluçanès

Ajuntament
de Rajadell

Ajuntament
de Rupit i
Pruit
Ajuntament
de Sallent

Ajuntament
de Sant
Cebrià de
Vallalta
Ajuntament
de Sant
Cugat
Sesgarrigue
s
Ajuntament
de Sant
Esteve de
Palautordera

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Estudi de 3
Talussos,
Estimberons,
Ca l'Arola i
Sant Antoni
P0813800J Estudis
Estudi
d'equipaments d'adequació a
i espai públic
normativa del
centre cívic la
Fàbrica
P0817000C Estudis
Diagnosi del
d'equipaments sistema de
i espai públic
climatització i
ventilació de
la sala
polivalent
municipal
P0817700H Estudi de les
Estudi de les
afectacions de afectacions de
les línies de
línies de
transport
transport
d'electricitat,
d'electricitat i
gas, aigua i
aigua
hidrocarburs
P0818500A Manteniment
Estudi de
de ponts
millora del
municipals
pont penjat de
Rupit
P0819000A Estudis
Estudi de
d'equipaments programació
i espai públic
per la
urbanització
dels carrers
Pamplona,
Sant Sebastià
i Andalusia
P0820200D Plans
Pla director de
directors de
la xarxa de
xarxes de
servei de
serveis
clavegueram
al nucli urbà
P0820500G Plans
Pla director de
directors de
Clavegueram
xarxes de
serveis

1840024320 18/Y/259693

P0820600E

Projectes
Projecte
d'equipaments executiu
i espai públic
d'urbanització
per l'ordenació
de
l'aparcament
de Can Molins

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
9.000,00
90

1840025709 18/Y/259617

6.000,00

80

1840011725 18/Y/259608

4.000,00

85

1840025815 18/Y/259707

5.000,00

88

1840008942 18/Y/259659

7.000,00

100

1840022903 18/Y/259731

6.000,00

75

1840006894 18/Y/259708

13.000,00

88

1840010550 18/Y/259694

12.000,00

90

1840002177 18/Y/259609

18.000,00

85

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Sant
Esteve
Sesrovires

P0820700C

Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs

Ajuntament
de Sant
Joan de
Vilatorrada

P0822500E

Manteniment
de ponts
municipals

Estudi de les
afectacions de
les
instal·lacions
de transport al
TM de Sant
Esteve
Sesrovires
Estudi de
millora i
manteniment
del "Pont
Petit" de Sant
Joan de
Vilatorrada
Pla director de
la xarxa de
clavegueram
d'aigues
pluvials per
unificar
diferents
subsectors
Estudi de
costos de
manteniment
del cementiri
municipal
Estudi de
costos de
manteniment
del cementiri
municipal
Estudi
estabilització
de talús Ctra.
de Cardona
de Valls de
Torroella
Estudi del
verd
patrimonial del
nucli de Valls
de Torroella
Estudi
d'adequació
de la Font dels
Quadres i del
Camí Dret
Inventari del
cementiri
municipal

Ajuntament
P0821800J
de Sant Julià
de Vilatorta

Plans
directors de
xarxes de
serveis

Ajuntament
de Sant
Llorenç
Savall

P0822100D

Gestió dels
cementiris
municipals

Ajuntament
de Sant
Martí
Sesgueioles

P0822800I

Gestió dels
cementiris
municipals

Ajuntament
de Sant
Mateu de
Bages

P0822900G Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament
de Sant
Mateu de
Bages

P0822900G Planificació i
millora del
verd urbà

Ajuntament
P0823200A
de Sant Pere
de
Riudebitlles

Planificació i
millora del
verd urbà

Ajuntament
de Sant
Quintí de
Mediona

Gestió dels
cementiris
municipals

P0823600B

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840023841 18/Y/259698

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
9.000,00
89

1840025382 18/Y/259682

4.950,00

95

1840024143 18/Y/259709

15.000,00

88

1840011190 18/Y/259619

4.000,00

80

1840000219 18/Y/259620

3.000,00

80

1840018178 18/Y/259660

8.000,00

100

1840024938 18/Y/259648

4.500,00

65

1840010857 18/Y/259649

4.500,00

65

1840013241 18/Y/259600

6.000,00

90

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm.
registre
inicial PMT

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Sant
Quirze
Safaja

P0823900F

Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció

1840025717 18/Y/259695

Ajuntament
de Santa
Margarida
de Montbui
Ajuntament
de Santa
Margarida
de Montbui

P0825000C

Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció
Estudis
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Santa
Maria de
Palautordera

P0825900D

Ajuntament
de Santa
Maria d'Oló

P0825800F

Ajuntament
de
Sentmenat

P0826700G Estudis
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Seva

P0826900C

Estudis
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de
Sobremunt

P0827100I

Plans
directors de
xarxes de
serveis

Ajuntament
de Sora

P0827200G Plans
directors de
xarxes de
serveis
P0827300E Projectes
d'urbanització
en
urbanitzacions
amb dèficits

Estudi de
millora talús
del centre
cívic i faig
centenari
Estudi
d'estabilització
del talús del
C. de la Tossa
Estudi
d'ordenació de
l'espai públic
dels darreres
de
l'Ajuntament
Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudi de
programació
del Centre
Recreatiu per
espai
multieducatiu
Estudi de
reforma i
ampliació de
l'arxiu
municipal
Estudi de
programació
de la illa
sociosanitària
de Can
Manyosa
Estudi de
tarifes del
servei
municipal
d'aigua
potable
Pla director de
la xarxa de
clavegueram
Projecte
d'urbanització
de la
Urbanització
Casablanca
Sud

Ajuntament
de Subirats

P0825000C

Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudis
d'equipaments
i espai públic

Codi XGL

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
5.000,00
90

1840006945 18/Y/259684

8.000,00

95

1840007387 18/Y/259629

5.000,00

75

1840010893 18/Y/259699

6.000,00

89

1840002875 18/Y/259632

1.000,00

70

1840018083 18/Y/259630

6.000,00

75

1840021917 18/Y/259610

10.000,00

85

1840005511 18/Y/259661

5.000,00

100

1840018756 18/Y/259696

10.000,00

90

1840005651 18/Y/259697

18.000,00

90

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Ajuntament
de
Talamanca

P0827700F

Recurs

Actuació

Projectes
Projecte
d'equipaments executiu del
i espai públic
Casal de la
Quintana
Ajuntament
P0828100H Estudi de les
Estudi de la
de Teià
afectacions de taxa del
les línies de
domini públic
transport
local de les
d'electricitat,
línies de
gas, aigua i
transport
hidrocarburs
d'electricitat i
gas
Ajuntament
P0828200F Gestió dels
Inventari del
de Tiana
cementiris
cementiri
municipals
municipal
Ajuntament
P0828700E Implantació i
Estudi del
de Torrelavit
renovació de
clavegueram
serveis urbans de la zona del
c/ de la font,
barri mussons
i Cal Roda
Ajuntament
P0830100D Estudi de les
Estudi
de
afectacions de afectacions
Viladecavalls
les línies de
línies de
transport
transport
d'electricitat,
electricitat,
gas, aigua i
gas, aigua i
hidrocarburs
hidrocarburs
Ajuntament
P0821300A Estudis
Estudi de
de Vilassar
d'equipaments rehabilitació i
de Dalt
i espai públic
adequació
Plaça de la
vila i els
jardinets Sant
Jordi
Ajuntament
P0802500I Plans
Estudi de
del Bruc
directors
pacificació del
d'equipaments carrer
i espai públic
Parròquia i
entorns
Ajuntament
P0802600G Vials i camins Estudi per la
del Brull
municipals
millora dels
camins de
Serradases i
la Caseta del
Grau
Ajuntament
P0814400H Plans
Pla director
d'Olèrdola
directors
d'equipaments
d'equipaments
i espai públic
Ajuntament
P0814800I Plans
Pla director de
d'Olost
directors de
clavegueram
xarxes de
d'Olost
serveis

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840025875 18/Y/259622

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
15.000,00
80

1840020320 18/Y/259718

5.000,00

80

1840023592 18/Y/259611

7.450,00

85

1840021263 18/Y/259672

5.000,00

98

1840022632 18/Y/259700

6.000,00

89

1840003294 18/Y/259623

9.500,00

80

1840025050 18/Y/259591

12.000,00

95

1840003389 18/Y/259651

8.000,00

100

1840014137 18/Y/259592

23.000,00

95

1840009525 18/Y/259670

15.000,00

98

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm.
registre
inicial PMT

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Consell
Comarcal
del
Berguedà

P0800015J

Plans
directors de
xarxes de
serveis

Pla director de
clavegueram
en ALTA de
Puig-reig

Codi XGL

1840004067 18/Y/259665

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
10.000,00
98

Amb cofinançament per part de l’ens destinatari:
Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost total
estimat
(EUR)

1840009746 18/Y/259635

11.700 €

13.000 €

66

1840024694 18/Y/259636

11.700 €

13.000 €

66

1840013078 18/Y/259673

9.600 €

12.000 €

95

1840013615 18/Y/259675

28.000 €

35.000 €

95

1840013369 18/Y/259625

6.400 €

8.000 €

75

1840018238 18/Y/259593

10.560 €

13.200 €

90

1840000083 18/Y/259715

40.000 €

50.000 €

95

Pla director
del verd urbà

1840014677 18/Y/259626

10.400 €

13.000 €

75

Projecte de la
xarxa de
sanejament
de Sant Pau

1840012943 18/Y/259711

10.800 €

12.000 €

87

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
d'Alella

P0800300F

Planificació i
millora del verd
urbà

Ajuntament
d'Arenys de
Munt

P0800700G

Planificació i
millora del verd
urbà

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C

Implantació i
renovació de
serveis urbans

Ajuntament
de Caldes
de Montbui

P0803300C

Plans directors
de xarxes de
serveis

Ajuntament
de Caldes
de Montbui

P0803300C

Estudis
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Canet de
Mar

P0803900J

Gestió dels
cementiris
municipals

Ajuntament
de
Canovelles

P0804000H

Plans directors
de xarxes de
serveis

Pla director
del verd urbà
d'Alella
Pla director
del verd urbà
d'Arenys de
Munt
Projecte de
renovació del
clavegueram
dels carrers
Anna Maria
Ravell,
Anselm Clavé
i Indústria.
Pla director
del
Clavegueram
de Caldes de
Montbui
Estudi de
millora de la
climatització
del Museu
Thermalia
Inventari del
cementiri
municipal
Pla director
de la xarxa
d'enllumenat
públic
municipal

Ajuntament
de
Cardedeu

P0804500G

Ajuntament
P0806600C
de Centelles

Planificació i
millora del verd
urbà
Projectes
d'urbanització
en
urbanitzacions
amb dèficits

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Puntuació
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de
Granollers

P0809500B

Pla de
resiliència dels
serveis urbans
i les
infraestructures

Ajuntament
de La
Garriga

P0808700I

Plans directors
de xarxes de
serveis

Ajuntament
de Manresa

P0811200E

Estudis
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Martorell

P0811300C

Manteniment
de ponts
municipals

Ajuntament
de
Montcada i
Reixac

P0812400J

Ajuntament
de
Montmeló

P0813400I

Ajuntament
de
Navarcles

P0813900H

Ajuntament
de Palausolità i
Plegamans

P0815500D

Ajuntament
de Polinyà

P0816600A

Ajuntament
de Premià
de Dalt

P0823000E

Actuació
Pla de
resiliència
dels serveis
urbans de les
infraestructur
es
Pla director
d'abastament
d'aigua
potable
Estudi
d’optimització
energètica de
l'edifici
administratiu
Infants
Projecte de
millora del
pont situat al
carrer
Montserrat
sobre la línia
de FFGC a
Martorell
Projecte
d'Urbanitzaci
ó de la
Vallençana
Baixa

Projectes
d'urbanització
en
urbanitzacions
amb dèficits
Pla de
resiliència dels Pla de
serveis urbans resiliència de
i les
Montmeló
infraestructures
Projecte per
a la
Estabilització
consolidació
de talussos i
del talús del
estructures de
Riu Calders
contenció
(Prioritat 1A i
1B)
Projecte
executiu de la
Projectes
biblioteca
d'equipaments
municipal de
i espai públic
Palau-solità i
Plegamans
Estudi de
Plans directors directrius
d'equipaments d'intervenció
i espai públic
a les places
del municipi
Plans directors Pla director
de xarxes de
de
serveis
clavegueram

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost total
estimat
(EUR)

1840010465 18/Y/259719

15.000 €

25.000 €

82

1840003556 18/Y/259677

24.000 €

30.000 €

95

1840023207 18/Y/259616

2.750 €

5.500 €

80

1840023425 18/Y/259721

8.400 €

12.000 €

93

1840025253 18/Y/259716

12.600 €

18.000 €

85

1840021163 18/Y/259679

22.500 €

25.000 €

95

1840012962 18/Y/250455

18.000 €

20.000 €

95

1840001988 18/Y/259898

157.600 €

197.000 €

90

1840023658 18/Y/259599

16.200 €

18.000 €

90

1840010217 18/Y/259680

36.000 €

45.000 €

95

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Puntuació
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Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Premià
de Dalt

P0823000E

Planificació i
millora del verd
urbà

Pla director
del verd urbà
Projecte de
reforma de la
planta
soterrani de
la casa
consistorial
per a usos
polivalents
Plans
Directors de
xarxes de
serveis clavegueram

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost total
estimat
(EUR)

1840021850 18/Y/259637

11.200 €

14.000 €

66

1840020566 18/Y/259618

16.200 €

18.000 €

80

1840005763 18/Y/259681

36.000 €

40.000 €

95

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Puntuació

Ajuntament
de Sant
Esteve
Sesrovires

P0820700C

Projectes
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Sant
Feliu de
Codines

P0820900I

Plans directors
de xarxes de
serveis

P0823500D

Planificació i
millora del verd
urbà

Pla director
del verd urbà

1840006249 18/Y/259638

10.350 €

11.500 €

66

P0823800H

Implantació i
renovació de
serveis urbans

Estudi del
col·lector de
la Betzuca

1840019728 18/Y/259683

8.000 €

10.000 €

95

P0826400D

Planificació i
millora del verd
urbà

Pla director
del verd urbà

1840022639 18/Y/259640

12.600 €

14.000 €

66

1840025356 18/Y/259601

15.750 €

17.500 €

90

1840021085 18/Y/259717

9.000 €

18.000 €

82

1840022398 18/Y/259712

28.000 €

35.000 €

87

1840023827 18/Y/259633

6.400 €

8.000 €

70

1840007207 18/Y/259634

7.000 €

10.000 €

70

Ajuntament
de Sant Pol
de Mar
Ajuntament
de Sant
Quirze del
Vallès
Ajuntament
de Sant
Vicenç de
Montalt

Ajuntament
de Súria

P0827400C

Ajuntament
de Terrassa

P0827900B

Ajuntament
de Vallirana

P0829600F

Ajuntament
de Vallirana

P0829600F

Ajuntament
de
P0830600C
Vilafranca
del Penedès

Projecte
executiu
Projectes
d'urbanització
d'equipaments del c/Sant
i espai públic
Jaume i
c/Sant
Sebastià
Pla estratègic
Pla de
de la
resiliència dels resiliència
serveis urbans urbana a
i les
Terrassainfraestructures Terrassa
Resilient
Projecte de la
Projectes
urbanització
d'urbanització
per a
en
completar
urbanitzacions serveis
amb dèficits
basics zona
oest
Estudi de
Estudis
programació
d'equipaments
del Casino
i espai públic
Valliranenc
Planificació i
millora del verd
urbà

Estudi de
l'arbrat a
l'espai públic
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Ens

Ajuntament
de Vilanova
del Vallès

NIF

Recurs

P0831000E

Manteniment
de ponts
municipals

Ajuntament
d'Esplugues P0807600B
de Llobregat

Projectes
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

Projectes
d'equipaments
i espai públic

P0814600C

Actuació
Estudi del
Pont de Can
Manel a
Vilanova del
Vallès
Projecte
executiu del
pas de
connexió
entre els dos
àmbits del
Parc dels
Torrents
Projecte
d'ampliació
de la
Biblioteca
Santa Maria
d'Olesa de
Montserrat

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost total
estimat
(EUR)

1840024852 18/Y/259685

9.000 €

10.000 €

95

1840007994 18/Y/259614

12.600 €

18.000 €

80

1840011821 18/Y/259607

22.400 €

32.000 €

85

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Puntuació

Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes
de la concessió i les condicions de la seva execució.
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat
“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim
en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament
definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document
esmentat, el treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
Quart. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:
a) Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, han
d’aportar l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti
d’aplicació, en funció del número d’habitants del municipi i amb les condicions de
concertació establertes al Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que
es correspon al percentatge assumit per l’ens.
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b) L’ens destinatari ha d’acreditar davant la Diputació, abans que aquesta
procedeixi a la contractació, l’adopció d’un acord per finançar la seva part del
cost del projecte, mitjançant la tramitació electrònica del document normalitzat.
c) La Diputació comunicarà a l’ens l’adjudicació dels contractes en desplegament
d’aquest acte per tal que l’ens procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant
ingrés en el seu compte general ES33 0182 6035 44 0201609428, en el termini
d’un mes, a comptar des de la data de recepció d’aquesta comunicació, l’import
que es concreta a l’epígraf primer de l’acord, que es correspon al percentatge de
finançament assumit.
d) En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els
percentatges que figuren en el present acte.
e) En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al
percentatge de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no
ingressat amb altres ajuts que l’ens rebi en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals”.
Cinquè. ESTABLIR que si el cost de la contractació derivada d’aquest ajut és inferior a
l’aportació estimada, aquesta es reduirà automàticament i de forma proporcional al
menor cost de l’adjudicació.”
Segon.- MODIFICAR el dictamen aprovat per acord de Junta de Govern núm. 355, de
sessió 19 de juliol de 2018, de concessió de recursos tècnics consistents en la
redacció de plans, projectes i informes, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” en el sentit que allà on diu:
“Sisè. CONCEDIR el recursos tècnics que es prestaran amb mitjans propis, consistents en
la redacció de plans, projectes i informes per a la realització de les següents actuacions, en
el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:

Ens
Ajuntament
d'Abrera
Ajuntament
de
Calldetenes
Ajuntament
de
Fonollosa
Ajuntament
de La
Granada
Ajuntament
de Lliçà
d'Amunt

NIF
P0800100J

Recurs
Estudis d'equipaments
i espai públic

P0822400H

Estudis d'equipaments
i espai públic

P0808300H

Estudis d'equipaments
i espai públic

P0809300G

Estudis d'equipaments
i espai públic

P0810600G

Estudis d'equipaments
i espai públic

Actuació
Estudi d'ampliació de la
biblioteca i arxiu municipal
Estudi de redistribució
interior de la casa
consistorial
Estudi per a l'adequació de
la Pl. Major i entorn
Estudi de programació de
l'ampliació de la casa
consistorial
Estudi de programació
equipament de joventut
Espai Jove El Galliner

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Puntuació

1840010282 18/Y/259643

65

1840003471 18/Y/259671

65

1840019391 18/Y/259604

85

1840001629 18/Y/259615

80

1840007325 18/Y/259650

60
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Ens
Ajuntament
de Sant
Pere de
Ribes

NIF

Recurs

Estudis d'equipaments
P0823100C i espai públic

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

Estudi de programació de la
comissaria de la Policia
Local

1840020366 18/Y/259628

Codi XGL

Puntuació

75

Setè. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions de
transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon íntegrament
amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens destinatari, amb la
qual cosa la Diputació pot procedir a l’adopció dels actes corresponents per dur a terme
l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució.
Vuitè. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor estimi
oportuns, per satisfer adequadament les sol·licituds dels ens relacionats a l’epígraf sisè i
que es concreten en el suport tècnic, per dur a terme les actuacions referides, per part
d’un/a tècnic/a gestor/a del Servei d’Equipaments i Espai Públic.
Novè. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte de
suport.
2. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament, llevat en que el tràmit es realitzés
presencialment, el document normalitzat “Recepció de plans, projectes i informes”
degudament emplenat com a màxim en el termini d’un mes, comptat a partir de la data
de recepció per l’ens del lliurament definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver
presentat el document esmentat, el treball s’entendrà recepcionat tàcitament.”

Ha de dir:
“Sisè. CONCEDIR el recursos tècnics que es prestaran amb mitjans propis,
consistents en la redacció de plans, projectes i informes per a la realització de les
següents actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”:

Ens
Ajuntament
d'Abrera
Ajuntament
de
Calldetenes
Ajuntament
de
Fonollosa

NIF
P0800100J

Recurs
Estudis d'equipaments
i espai públic

P0822400H

Estudis d'equipaments
i espai públic

Actuació
Estudi d'ampliació de la
biblioteca i arxiu municipal
Estudi de redistribució
interior de la casa
consistorial

P0808300H

Estudis d'equipaments
i espai públic

Estudi per a l'adequació de
la Pl. Major i entorn

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Puntuació

1840010282 18/Y/259643

65

1840003471 18/Y/259671

65

1840019391 18/Y/259604

85
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Ens
Ajuntament
de La
Granada
Ajuntament
de Lliçà
d'Amunt
Ajuntament
de Sant
Pere de
Ribes
Ajuntament
de Sant
Vicenç
dels Horts

NIF

Recurs

P0809300G

Estudis d'equipaments
i espai públic

P0810600G

Estudis d'equipaments
i espai públic

Estudis d'equipaments
P0823100C i espai públic
Projectes
P0826300F d'equipaments i
espai públic

Actuació
Estudi de programació de
l'ampliació de la casa
consistorial
Estudi de programació
equipament de joventut
Espai Jove El Galliner

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Puntuació

1840001629 18/Y/259615

80

1840007325 18/Y/259650

60

Estudi de programació de la
comissaria de la Policia
Local
1840020366 18/Y/259628
Assessorament tècnic per
a la contractació de
l’elaboració del projecte
executiu del nou edifici de
l’EBM Petit Mamut
1840002141 18/Y/259621

Setè. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions de
transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens
destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a l’adopció dels actes
corresponents per dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta la
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
Vuitè. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor
estimi oportuns, per satisfer adequadament les sol·licituds dels ens relacionats a
l’epígraf sisè i que es concreten en el suport tècnic, per dur a terme les actuacions
referides, per part d’un/a tècnic/a gestor/a del Servei d’Equipaments i Espai Públic.
Novè. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels
tres mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament, llevat en que el tràmit es
realitzés presencialment, el document normalitzat “Recepció de plans, projectes i
informes” degudament emplenat com a màxim en el termini d’un mes, comptat a
partir de la data de recepció per l’ens del lliurament definitiu. Transcorregut
aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el treball s’entendrà
recepcionat tàcitament.”
Tercer.- MODIFICAR el dictamen aprovat per acord de Junta de Govern núm. 431, de
sessió 27 de setembre de 2018, de retenció de crèdit de les actuacions aprovades per
acord de la Junta de Govern núm.355 , de sessió 19 de juliol de 2018, en el sentit que
allà on diu:

75

80
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“Primer. RETENIR crèdit per un import total de 1.560.060 euros corresponent a les
actuacions aprovades per acord de la Junta de Govern núm. 355, de sessió 19 de juliol de
2018, seguint el següent desglossament anual:”

Ha de dir:
“Primer. RETENIR crèdit per un import total de 1.522.060 euros corresponent a les
actuacions aprovades per acord de la Junta de Govern núm. 355, de sessió 19 de juliol
de 2018, seguint el següent desglossament anual:”
Quart.- REAJUSTAR comptablement la reserva de crèdit acordada mitjançant
dictamen aprovat per acord de la Junta de Govern núm. 431, de sessió 27 de
setembre de 2018, reduint-la en un import de 11.400 euros amb càrrec de l’aplicació
pressupostària G/50200/15000/22750 de la Diputació de Barcelona de l’any 2018 i
26.600 euros amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/50200/15000/22750 de la
Diputació de Barcelona de l’any 2019.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPA), qui diu: Gràcies, senyor president. Nosaltres hem llegit aquest dictamen però no
hem estat capaços d’entendre’l. Li agrairíem una explicació, sigui en aquesta Junta de
Govern o en la Comissió de Territori i Sostenibilitat propera. Gràcies.
I el senyor Castells diu: Doncs el responsable de la Comissió, no cal dir-ho, que li
explicarà amb detall i deteniment totes les seves inquietuds.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, informar
favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca de Can Terrer,
i elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya (exp. núm. 2018/14617).La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“I. ANTECEDENTS
En els darrers anys l’escenari de la gestió forestal s’ha modificat substancialment, tant
pel que fa als aspectes econòmics i productius, com als de conservació i socials. La
demanda de nous productes forestals com la biomassa per a usos energètics, la major
consciència social dels serveis ambientals que produeixen les masses forestals, com a
reguladores del cicle hidrològic, el control de l’erosió, o conservació de la biodiversitat,

Àrea de Presidència
Secretaria General

així com també l’aparició de models de pagament pels serveis ambientals, fan
necessari revisar els models d’ordenació i reforçar aquestes funcions.
L’instrument bàsic de planificació és l’ordenació forestal, mitjançant la qual
s’organitzen en l’espai i el temps les actuacions de gestió forestal, tenint en compte
totes les restriccions del medi i la importància de les externalitats, i fent que els
objectius dels propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i
ambientalment. L’ordenació forestal pretén garantir la sostenibilitat de l’ús múltiple del
bosc. La protecció i conservació dels ecosistemes, les activitats de lleure que s’hi
puguin desenvolupar i l’obtenció de productes forestals són els seus usos més
rellevants.
A fi i efecte d’aconseguir l’esmentat objectiu, i tal i com estableix l’article 53 de la Llei
6/1988, forestal de Catalunya, la gestió forestal en terrenys de propietat pública es
regularà per les entitats titulars mitjançant Projectes d’ordenació o Plans Tècnics de
Gestió i Millora Forestal.
L’ordenació forestal dels boscos públics es concreta en dos tipus de documents
tècnics: els projectes d’ordenació forestal (PO) i els plans tècnics de gestió i millora
forestal (en endavant, PTGMF), d’aplicació a les finques forestals superiors a les 25
hectàrees, o, en el cas de finques menors de 25 ha, els plans simples de gestió
forestal (PSGF).
Als darrers divuit anys, la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha desenvolupat una
política activa de foment de la gestió a les finques forestals de la seva propietat
ubicades als espais naturals protegits dels quals és responsable de la seva gestió.
Amb aquesta intenció s’ha potenciat la redacció dels plans tècnics de gestió i millora
forestal (PTGMF) d’aquestes finques i l’execució dels mateixos, a fi i efecte de donar
compliment a allò que estableixen els seus corresponents plans especials: la protecció
i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica,
fent-lo compatible, entre d’altres, amb l’explotació dels recursos forestals.
La finalitat dels instruments d’ordenació és facilitar i millorar la gestió de les finques
forestals, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc d’una gestió
forestal sostenible, d’acord amb els objectius següents:
- Integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat dels terrenys forestals
en les seves vessants de producció de béns i serveis ambientals i socioculturals,
per assegurar-ne la conservació, garantir la producció de matèries primeres i
aprofitar adequadament els recursos naturals renovables.
- Facilitar la participació dels propietaris dels terrenys forestals mitjançant eines de
planificació que els permetin implicar-se en la gestió dels seus terrenys en el
marc de la política forestal de Catalunya.
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- Col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i en la generació d’ocupació de les
poblacions rurals, proveint de matèries primes i serveis la societat.
L’àmbit del present pla tècnic de gestió i millora forestal coincideix amb la finca de Can
Terrer, que va ser adquirida l’any 1996 per la Diputació de Barcelona. No es disposa
de cap dada d’aprofitaments forestals abans d’aquesta data. Així doncs, s’analitzen les
expectatives de consum i demanda a curt termini dels principals productes forestals
que ofereixen les masses forestals dins de l’àmbit del PTGMF.
La finca de Can Terrer és propietat de la Diputació de Barcelona i es troba inclosa dins
del Pla especial del parc del Montseny, aprovat per la Comissió Provincial d’Urbanisme
de Barcelona de 26 de juliol de 1977, l’Ordre Ministerial de 26 de gener de 1978 on
s’aprova amb la incorporació del referent a la província de Girona i els Decrets
105/1987, de 20 de febrer pel qual es declara el Parc Natural el massís del Montseny i
328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprovà el Pla d’espais d’interès natural de la
Generalitat de Catalunya. El Pla Especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació
de l’espai protegit, però allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la
gestió que se’n deriva. El Pla especial proporciona uns instruments i habilita a
l’administració per a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit. El
desenvolupament i la gestió dels Plans especials correspon a les institucions de
l’administració local que els han promogut: Diputacions de Girona i Barcelona pel que
fa al Pla Especial del Parc del Montseny i als ajuntaments que tenen la totalitat o una
part del seu terme municipal dins l’àmbit del parc.
La finca de Can Terrer es troba situada en el municipi de Sant Pere de Vilamajor
(Vallès Oriental). Aquesta propietat té una superfície de 84,2 hectàrees.
La Diputació de Barcelona vol contribuir a la seva funció productiva que serà
l’aprofitament dels diferents tipus de recursos que ofereix el bosc i d’altra banda, a la
funció ambiental que s’entén com la conservació de la biodiversitat i dels equilibris
ecològics. Les funcions ambiental i social dels boscos s’inclouen dins dels conjunt
d’externalitats de les quals és beneficiaria la societat.
Donada que l’explotació del bosc del massís del Montseny ha perdut, als darrers 50
anys, pes com activitat econòmica important i que el valor de la producció forestal a la
zona és, en general molt baix amb les possibilitats d’explotació, s’ha considerat adient
redactar el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de l’esmentada finca.
El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal objecte d’aprovació planifica la finca de Can
Terrer amb l’objectiu general de la conservació, la potenciació i l’aprofitament
sostenible dels recursos (paisatge (lleure), biomassa, fusta i pastures principalment)
dels hàbitats. Aquest objectiu general es pot concretar en:
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- Conservar i millorar els valors protectors de la finca, socials, recreatius i
paisatgístics.
- Realitzar una gestió forestal sostenible, aprofitant el màxim potencial productiu
del bosc i cercant l’equilibri ecològic de la finca.
- Compatibilitzar la conservació i millora de la finca amb l’aprofitament ramader de
la mateixa.
- Compatibilitzar i potenciar l’ús recreatiu de manera respectuós amb el medi.
- Disminuir la càrrega de combustible, afavorir-ne les discontinuïtats sobretot en
marges i cursos fluvials, i realitzar actuacions de millora encaminades a disminuir
el risc d’incendi de la finca.
- Vetllar per la qualitat visual del paisatge.
- Realitzar assajos de caràcter tècnic innovadors en la gestió forestal i donar
suport a la recerca aplicada.
Sobre aquesta base, el present PTGMF elabora propostes concretes de gestió
sostenible propera a la natura a l’efecte d’assolir els objectius esmentats.
En tractar-se d’un àmbit forestal de superfície superior a les 25 hectàrees (la superfície
total forestal de la finca de Can Terrer és de 84,2 hectàrees), d’acord amb el previst a
l’article 3.1.b) de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es regulen els
instruments de regulació forestal, el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF)
és l’eina adequada per justificar canvis en l’ús del sòl –que no en la seva qualificació
urbanística-, ja que aquest contempla la finca en la seva globalitat i en proposa la
gestió adequada. Aquesta eina permet planificar a llarg termini, i fixar els objectius a
aconseguir aportant criteris tècnics a la gestió del bosc. A més, en ell es detallen totes
les actuacions a realitzar, tant els aprofitaments (tallades) com les millores (repàs de
pistes forestals, construcció de pistes forestals, aclarides, estassades, plantacions,
construcció de punts d’aigua...).
Totes les actuacions que consten en un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal estan
planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cada un
dels anys de vigència del Pla de Gestió tota la informació necessària per dur-les a
terme: tipus d’actuació, zona on s’ha de dur a terme, hectàrees que compren
l’actuació, tones de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides), la manera com
s’han de realitzar. En aquest cas, la vigència del present Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal és de vint anys.
Per finques de titularitat pública d’entitats locals és necessari la certificació de l’òrgan
competent corresponent en el qual consti l’informe favorable sobre l’instrument
d’ordenació forestal que serà aprovat per l’administració autonòmica, d’acord amb
l’article 10.1,b) de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat
de Catalunya.
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II. NORMATIVA APLICABLE
Els articles 116.2, i 111 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen que
correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida amb l’Estat de la
regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments
i els serveis forestals.
Els articles 32.3 i 33 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests
(modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol), determinen que les forests públiques i
privades hauran de tenir un instrument d’ordenació forestal i que són les comunitats
autònomes les competents per aprovar-lo.
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, preveu que per a la gestió
correcta dels terrenys forestals es redactin els projectes d’ordenació forestal i els Plans
tècnics de gestió i millora forestal, les instruccions dels quals han de ser fixades,
d’acord amb l’actual atribució de competències en matèria forests, pel Centre de la
Propietat Forestal i la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
L’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat de Catalunya, té
per objecte la regulació dels instruments d’ordenació forestal, no urbanístics, i del seu
procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment.
A l’informe tècnic de l’enginyer de monts, de data 13 de setembre de 2018, que consta
a l’expedient, s’exposa que, amb anterioritat a l’aprovació de l’Ordre AAM/246/2013,
de 14 d’octubre, els PTGMF, redactats per la Diputació de Barcelona, es presentaven
davant de l’administració forestal signats per l’enginyer de monts de l’Oficina Tècnica
de Parcs Naturals, el director del parc on s’ubica la finca i amb el vistiplau del cap de la
mateixa oficina.
El capítol 3 de l’Ordre citada estableix el procediment i els tràmits d’aprovació dels
instruments d’ordenació forestal (articles 7 a 17).
Tractant-se d’una finca de titularitat pública d’entitats locals, previ l’informe favorable
d’aquestes, l’aprovació dels instruments d’ordenació forestal correspon a la Generalitat
de Catalunya (articles 10 a 12).
Vist el punt 3.4,h) de la Refosa núm. 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En conseqüència, redactat el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la Finca de
Can Terrer (Sant Pere de Vilamajor) –que afecta a un àmbit forestal de superfície
superior a les 25 hectàrees, amb una vigència de vint anys-, escau informar-lo
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favorablement per a la seva aprovació per la Generalitat de Catalunya, en els termes
de la normativa citada.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de
la finca de Can Terrer, que s’adjunta al present dictamen, i ELEVAR-LO al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva aprovació.
Segon. FACULTAR al president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, perquè
en nom i representació de la Diputació de Barcelona adopti les resolucions i formalitzi
els documents necessaris per a l’execució d’aquests acords.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes
escaients.”
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Nota: Les pàgines del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca de Can Terrer
no figuren numerades correlativament degut a la supressió de les pàgines en blanc.
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, informar
favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Sant Miquel
del Fai, i elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya (exp. núm.
2018/14616).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“I. ANTECEDENTS
En els darrers anys l’escenari de la gestió forestal s’ha modificat substancialment, tant
pel que fa als aspectes econòmics i productius, com als de conservació i socials. La
demanda de nous productes forestals com la biomassa per a usos energètics, la major
consciència social dels serveis ambientals que produeixen les masses forestals, com a
reguladores del cicle hidrològic, el control de l’erosió, o conservació de la biodiversitat,
així com també l’aparició de models de pagament pels serveis ambientals, fan
necessari revisar els models d’ordenació i reforçar aquestes funcions.
L’instrument bàsic de planificació és l’ordenació forestal, mitjançant la qual
s’organitzen en l’espai i el temps les actuacions de gestió forestal, tenint en compte
totes les restriccions del medi i la importància de les externalitats, i fent que els
objectius dels propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i
ambientalment. L’ordenació forestal pretén garantir la sostenibilitat de l’ús múltiple del
bosc. La protecció i conservació dels ecosistemes, les activitats de lleure que s’hi
puguin desenvolupar i l’obtenció de productes forestals són els seus usos més
rellevants.
A fi i efecte d’aconseguir l’esmentat objectiu, i tal i com estableix l’article 53 de la Llei
6/1988, forestal de Catalunya, la gestió forestal en terrenys de propietat pública es
regularà per les entitats titulars mitjançant Projectes d’ordenació o Plans Tècnics de
Gestió i Millora Forestal.
L’ordenació forestal dels boscos públics es concreta en dos tipus de documents
tècnics: els projectes d’ordenació forestal (PO) i els plans tècnics de gestió i millora
forestal (en endavant, PTGMF), d’aplicació a les finques forestals superiors a les 25
hectàrees, o, en el cas de finques menors de 25 ha, els plans simples de gestió
forestal (PSGF).
Als darrers divuit anys, la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha desenvolupat una
política activa de foment de la gestió a les finques forestals de la seva propietat
ubicades als espais naturals protegits dels quals és responsable de la seva gestió.
Amb aquesta intenció s’ha potenciat la redacció dels plans tècnics de gestió i millora

Àrea de Presidència
Secretaria General

forestal (PTGMF) d’aquestes finques i l’execució dels mateixos, a fi i efecte de donar
compliment a allò que estableixen els seus corresponents plans especials: la protecció
i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica,
fent-lo compatible, entre d’altres, amb l’explotació dels recursos forestals.
La finalitat dels instruments d’ordenació és facilitar i millorar la gestió de les finques
forestals, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc d’una gestió
forestal sostenible, d’acord amb els objectius següents:
- Integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat dels terrenys forestals
en les seves vessants de producció de béns i serveis ambientals i socioculturals,
per assegurar-ne la conservació, garantir la producció de matèries primeres i
aprofitar adequadament els recursos naturals renovables.
- Facilitar la participació dels propietaris dels terrenys forestals mitjançant eines de
planificació que els permetin implicar-se en la gestió dels seus terrenys en el
marc de la política forestal de Catalunya.
- Col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i en la generació d’ocupació de les
poblacions rurals, proveint de matèries primes i serveis la societat.
L’àmbit del present pla tècnic de gestió i millora forestal coincideix amb la finca de Sant
Miquel del Fai, que va ser adquirida el passat dia 23 de juny de 2017 per la Diputació
de Barcelona. L’any 1994 es va produir un gran incendi que va cremar unes 2.700
hectàrees en la zona dels Cingles de Bertí. Aquest incendi va afectar pràcticament la
totalitat de la finca de Sant Miquel del Fai. Així doncs, tota la massa forestal que pobla
la finca és el resultat de la seva regeneració després de l’esmentat incendi.
La finca de Sant Miquel del Fai és propietat de la Diputació de Barcelona i es troba
inclosa dins del Pla especial del medi natural i del paisatge dels Cingles de Bertí,
aprovat definitivament l’11 de juny de 2002. El Pla Especial defineix com el seu
objectiu general la delimitació definitiva d'aquest espai inclòs al Pla d'espais d'interès
natural (PEIN), així com l'establiment de totes aquelles altres determinacions
necessàries per a l'adequada protecció del seu medi natural i del seu paisatge, d'acord
amb els objectius previstos per aquest Pla especial, d’una forma compatible amb el
manteniment dels usos agrícoles, forestals i ramaders tradicionals i
amb el
desenvolupament ordenat de les activitats vinculades al coneixement i gaudi dels seus
valors naturals.
La finca de Sant Miquel del Fai es troba situada en els municipis Bigues i Riells (Vallès
Oriental) i Sant Quirze Safaja (Moianès). Ocupa terrenys que pertanyen al terme
municipal de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental). Aquesta propietat té una
superfície de 91,16 hectàrees.
La Diputació de Barcelona vol contribuir a la seva conservació i vol posar en valor els
coneixements del conjunt del seu patrimoni natural i cultural a través de la visita oberta
i gratuïta. La proposta d’actuació són dos grans àmbits temàtics que estan
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intrínsecament relacionats: natura i patrimoni, que configuren aquest paisatge singular
i emblemàtic.
Donada la vulnerabilitat de les instal·lacions de Sant Miquel del Fai davant els incendis
forestals i que la vegetació de l’entorn s’ha regenerat força 24 anys després d’aquest
succés, s’ha considerat adient redactar la segona revisió del Pla Tècnic de Gestió i
Millora Forestal (PTGMF) de l’esmentada finca (els anteriors plans, tots ja caducats,
van ser redactats successivament pels anteriors propietaris).
El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal objecte d’aprovació planifica la finca de Sant
Miquel del Fai amb l’objectiu general de la gestió de la superfície forestal de la finca,
amb dos objectius bàsics: recuperar les superfícies cremades arran de l’incendi de
1994 i minimitzar el risc de que aquesta circumstància es torni a repetir en un futur.
D’acord amb els objectius generals del present Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal,
també s’ha redactat un Pla d’Usos de la finca. Tot i que aquest pla es centra en
l’entorn monumental, també inclou objectius i estratègies de gestió pel conjunt de la
finca.
En tractar-se d’un àmbit forestal de superfície superior a les 25 hectàrees (la superfície
total forestal de la finca de Sant Miquel del Fai és de 91,16 hectàrees), d’acord amb el
previst a l’article 3.1.b) de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es
regulen els instruments de regulació forestal, el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal
(PTGMF) és l’eina adequada per justificar canvis en l’ús del sòl –que no en la seva
qualificació urbanística-, ja que aquest contempla la finca en la seva globalitat i en
proposa la gestió adequada. Aquesta eina permet planificar a llarg termini, i fixar els
objectius a aconseguir aportant criteris tècnics a la gestió del bosc. A més, en ell es
detallen totes les actuacions a realitzar, tant els aprofitaments (tallades) com les
millores (repàs de pistes forestals, construcció de pistes forestals, aclarides,
estassades, plantacions, construcció de punts d’aigua...).
Totes les actuacions que consten en un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal estan
planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cada un
dels anys de vigència del Pla de Gestió tota la informació necessària per dur-les a
terme: tipus d’actuació, zona on s’ha de dur a terme, hectàrees que compren
l’actuació, tones de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides), la manera com
s’han de realitzar. En aquest cas, la vigència del present Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal és de quinze anys.
Per finques de titularitat pública d’entitats locals és necessari la certificació de l’òrgan
competent corresponent en el qual consti l’informe favorable sobre l’instrument
d’ordenació forestal que serà aprovat per l’administració autonòmica, d’acord amb
l’article 10.1,b) de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat
de Catalunya.
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II. NORMATIVA APLICABLE
Els articles 116.2, i 111 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen que
correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida amb l’Estat de la
regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments
i els serveis forestals.
Els articles 32.3 i 33 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests
(modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol), determinen que les forests públiques i
privades hauran de tenir un instrument d’ordenació forestal i que són les comunitats
autònomes les competents per aprovar-lo.
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, preveu que per a la gestió
correcta dels terrenys forestals es redactin els projectes d’ordenació forestal i els Plans
tècnics de gestió i millora forestal, les instruccions dels quals han de ser fixades,
d’acord amb l’actual atribució de competències en matèria forests, pel Centre de la
Propietat Forestal i la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
L’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat de Catalunya, té
per objecte la regulació dels instruments d’ordenació forestal, no urbanístics, i del seu
procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment.
A l’informe tècnic de l’enginyer de monts, de data 20 de setembre de 2018, que consta
a l’expedient, s’exposa que, amb anterioritat a l’aprovació de l’Ordre AAM/246/2013,
de 14 d’octubre, els PTGMF, redactats per la Diputació de Barcelona, es presentaven
davant de l’administració forestal signats per l’enginyer de monts de l’Oficina Tècnica
de Parcs Naturals, el director del parc on s’ubica la finca i amb el vist-i-plau del cap de
la mateixa oficina.
El capítol 3 de l’Ordre citada estableix el procediment i els tràmits d’aprovació dels
instruments d’ordenació forestal (articles 7 a 17).
Tractant-se d’una finca de titularitat pública d’entitats locals, previ l’informe favorable
d’aquestes, l’aprovació dels instruments d’ordenació forestal correspon a la Generalitat
de Catalunya (articles 10 a 12).
Vist el punt 3.4,h) de la Refosa núm. 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En conseqüència, redactat el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la Finca de
Sant Miquel del Fai (Bigues i Riells i Sant Quirze de Safaja) –que afecta a un àmbit
forestal de superfície superior a les 25 hectàrees, amb una vigència de quinze anys-,
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escau informar-lo favorablement per a la seva aprovació per la Generalitat de
Catalunya, en els termes de la normativa citada.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de
la finca de Sant Miquel del Fai, que s’adjunta al present dictamen, i ELEVAR-LO al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva aprovació.
Segon. FACULTAR al president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, perquè
en nom i representació de la Diputació de Barcelona adopti les resolucions i formalitzi
els documents necessaris per a l’execució d’aquests acords.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes
escaients.
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Nota: Les pàgines del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca de Sant
Miquel del Fai no figuren numerades correlativament degut a la supressió de les
pàgines en blanc.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient
relatiu a la contractació de “L’execució de les obres i legalització de les
instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per
a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el
marc del programa operatiu FEDER”, amb un pressupost de 3.297.797,73 €, IVA
exclòs, més 692.537,51 €, en concepte del 21 % d’IVA, amb un pressupost
resultant de 3.990.335,24 €, mitjançant el sistema de tramitació ordinària, no
subjecte a regulació harmonitzada, procediment obert i adjudicació mitjançant
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, i dividit en 6 lots (exp. núm.
2018/13057).- 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, a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient,
té programat la contractació de projectes d’obres relatives a “L’execució de les
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obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos
municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció
d’emissions de CO2, en el marc del Programa Operatiu FEDER (ORDRE
GAH/45/2016, de 7 de març de la Generalitat de Catalunya)”.
2.

Per acord de Junta de Govern de data 5 d’octubre de 2017, es va aprovar la
minuta del conveni de col·laboració a formalitzar amb catorze ajuntaments de la
província de Barcelona, en el marc de la subvenció procedent del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, per a la instal·lació de calderes de
biomassa a la província de Barcelona.

3.

El pressupost de licitació és de tres milions dos-cents noranta-set mil set-cents
noranta-set euros amb setanta-tres cèntims (3.297.797,73 €), IVA exclòs, més siscents noranta-dos mil cinc-cents trenta-set euros amb cinquanta-un cèntims
(692.537,51 €), en concepte del 21 % d’IVA. El pressupost es divideix en 6 lots
desglossats d’acord a l’apartat primer de la part dispositiva. En aquest pressupost
s’inclouen els estudis de seguretat i salut, tal com preveu l’article 4 del RD
1627/1997, de 24 d’octubre, modificat per Reial Decret 337/2010, de 19 de març,
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.

4.

Els esmentats projectes van ser aprovats inicialment, amb tràmit d’informació
pública, segons el que disposa l’art. 37.2 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, del 13 de juny, i publicats als
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província en les dates que
s’indiquen a continuació, obrint-se el termini d’al·legacions pertinent, on
transcorregut aquest termini no es va presentar cap al·legació:
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ens Local
Ajuntament d’Alella
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de L’Ametlla del Vallès
Ajuntament de Balenyà
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Monistrol de Calders
Ajuntament de Navàs
Ajuntament d’Olost
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament Sant Martí Sarroca
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Ajuntament de Vilassar de Dalt

Publicació BOPB
BOPB 10/11/17
BOPB 01/07/16
BOPB 12/04/18
BOPB 15/09/17
BOPB 03/03/17
BOPB 20/02/17
BOPB 26/07/17
BOPB 31/01/18
BOPB 10/08/16
BOPB 19/05/16
BOPB 03/10/16
BOPB 13/12/17
BOPB 13/06/16
BOPB 07/02/17

Àrea de Presidència
Secretaria General

5.

La contractació d’aquestes obres es dividirà en 6 lots, desglossats d’acord a
l’apartat primer de la part dispositiva i es tramitarà de forma ordinària, no està
subjecte a regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert
ordinari i l’adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració.

6.

La finalitat dels projectes és aconseguir una millora de la eficiència energètica i la
reducció d’emissions de CO2 en els municipis on es desenvoluparan les obres.

7.

Cal aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars redactat per la
Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que ha
de regir la contractació.

8.

La direcció d’aquestes obres serà assumida a través de contractació externa.

9.

La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de tres milions nou-cents
noranta mil tres-cents trenta-cinc euros amb vint-i-quatre cèntims (3.990.335,24 €)
que es dividirà en sis lots d’acord a la distribució especificada a l’apartat segon de
la resolució.

10. En aquest expedient de contractació, de forma excepcional, escau elevar els
percentatges màxims establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, en relació als compromisos de despesa de caràcter pluriennal.
Fonaments de dret
1.

Els projectes contenen els estudis de seguretat i salut, tal com preveu l’article 4
del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, modificat per Reial decret 337/2010, de 19 de
març, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres
de construcció.

2.

El tràmit d’informació pública es preveu a l’art. 37.2 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, del 13 de juny.

3.

La contractació d’aquestes obres es tramitarà en virtut d’allò que estableixen els
145, 146, 156 a 158 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).

4.

La despesa pluriennal serà aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 174
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant la seva efectivitat i la seva execució
a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en el pressupost esmentat.
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5.

És procedent l’aprovació del corresponent Plec de Clàusules Administratives
Particulars redactat per la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aplicable a aquest contracte, d'acord amb el que disposa
l'article 116 del LCSP.

6.

L’apartat 3.1 e), en concordança amb l’apartat 8.g) de la Refosa núm. 1/2018,
correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple, l’aprovació, respecte dels
compromisos de despeses pluriennals, de la superació dels percentatges fixats a
l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’expedient de contractació del contracte d’obres de la Diputació de
Barcelona relatiu a “L’execució de les obres i legalització de les instal·lacions de
calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de
l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa
operatiu FEDER”, amb un pressupost de tres milions dos-cents noranta-set mil setcents noranta-set euros amb setanta-tres cèntims (3.297.797,73 €), IVA exclòs, més
sis-cents noranta-dos mil cinc-cents trenta-set euros amb cinquanta-un cèntims
(692.537,51 €), en concepte del 21 % d’IVA, amb un pressupost resultant de tres
milions nou-cents noranta mil tres-cents trenta-cinc euros amb vint-i-quatre cèntims
(3.990.335,24 €). Aquest import es desglossa en 6 lots de la següent forma:
LOT 1: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de biomassa
als municipis de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà
El pressupost màxim de licitació d’aquest lot és de cinc-cents cinquanta-vuit mil vuitcents divuit euros amb setanta-set cèntims (558.818,77 €) més cent disset mil trescents cinquanta-un euros amb noranta-quatre cèntims (117.351,94 €) en concepte del
21% d’IVA, amb el detall següent:
Concepte

Municipi

Comarca

Pressupost
màxim (IVA
exclòs)

IVA 21%

Pressupost
màxim (IVA
inclòs)

Execució
de
l’obra
i
legalització de la
instal·lació
de
caldera
de
biomassa
al
municipi

Monistrol de
Calders

Moianès

181.414,77 €

38.097,10 €

219.511,87 €

Olost

Osona

145.389,77 €

30.531,85 €

175.921,63 €

Balenyà

Osona

232.014,23 €

48.722,99 €

280.737,22 €

558.818,77 €

117.351,94 €

676.170,72 €

TOTAL
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LOT 2: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de biomassa
als municipis d’Alella i Vilassar de Dalt
El pressupost màxim de licitació d’aquest lot és de cinc-cents quaranta-dos mil cinccents deu euros amb quaranta cèntims (542.510,40 €) més cent tretze mil nou-cents
vint-i-set euros amb divuit cèntims (113.927,18 €) en concepte del 21% d’IVA, amb el
detall següent:
Concepte

Municipi

Comarca

Pressupost
màxim (IVA
exclòs)

IVA 21%

Pressupost
màxim (IVA
inclòs)

Execució de
l’obra i
legalització de la
instal·lació de
caldera de
biomassa al
municipi
TOTAL

Alella

Maresme

280.443,00 €

58.893,03 €

339.336,03 €

Vilassar de
Dalt

Maresme

262.067,40 €

55.034,15 €

317.101,55 €

542.510,40 €

113.927,18 €

656.437,58 €

LOT 3: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de biomassa
als municipis de Caldes de Montbui, Figaró-Montmany i L’Ametlla del Vallès
El pressupost màxim de licitació d’aquest lot és de sis-cents cinquanta mil cent
seixanta euros amb dotze cèntims (650.160,12 €) més cent trenta-sis mil cinc-cents
trenta-tres euros amb seixanta-tres cèntims (136.533,63 €) en concepte del 21% d’IVA,
amb el detall següent:
Concepte
Execució de
l’obra i
legalització de la
instal·lació de
caldera de
biomassa al
municipi
TOTAL

Municipi

Comarca

Pressupost
màxim (IVA
exclòs)

IVA 21%

Pressupost
màxim (IVA
inclòs)

Caldes de
Montbui

Vallès Oriental

305.577,64 €

64.171,30 €

369.748,94 €

Vallès Oriental

146.101,89 €

30.681,40 €

176.783,29 €

Vallès Oriental

198.480,59 €

41.680,92 €

240.161,51 €

650.160,12 €

136.533,63 €

786.693,74 €

FigaróMontmany
L’Ametlla del
Vallès

LOT 4: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de biomassa
als municipis de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca
El pressupost màxim de licitació d’aquest lot és de quatre-cents cinquanta-nou mil vuitcents vuit euros amb cinquanta-set cèntims (459.808,57 €) més noranta-sis mil cinccents cinquanta-nou euros amb vuitanta cèntims (96.559,80 €) en concepte del 21%
d’IVA, amb el detall següent:
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Concepte

Municipi

Comarca

Pressupost
màxim (IVA
exclòs)

IVA 21%

Pressupost
màxim (IVA
inclòs)

Execució de
l’obra i
legalització de la
instal·lació de
caldera de
biomassa al
municipi
TOTAL

Santa
Margarida
de Montbui

Anoia

175.158,40 €

36.783,26 €

211.941,66 €

Sant Martí
Sarroca

Alt Penedès

284.650,17 €

59.776,54 €

344.426,71 €

459.808,57 €

96.559,80 €

556.368,37 €

LOT 5: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de biomassa
als municipis de Navàs i Sant Fruitós de Bages
El pressupost màxim de licitació d’aquest lot és de cinc-cents quinze mil cent sis euros
amb cinc cèntims (515.106,05 €) més cent vuit mil cent setanta-dos euros amb vint-iset cèntims (108.172,27 €) en concepte del 21% d’IVA, amb el detall següent:

Bages

Pressupost
màxim (IVA
exclòs)
258.233,59 €

54.229,05 €

Pressupost
màxim (IVA
inclòs)
312.462,64 €

Bages

256.872,46 €

53.943,22 €

310.815,68 €

515.106,05 €

108.172,27 €

623.278,32 €

Concepte

Municipi

Comarca

Execució de
l’obra i
legalització de la
instal·lació de
caldera de
biomassa al
municipi
TOTAL

Navàs
Sant Fruitós
de Bages

IVA 21%

LOT 6: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de biomassa
als municipis d’Argentona i Sant Pere de Vilamajor
El pressupost màxim de licitació d’aquest lot és de cinc-cents setanta-un mil tres-cents
noranta-tres euros amb vuitanta-dos cèntims (571.393,82 €) més cent dinou mil noucents noranta-dos euros amb setanta cèntims (119.992,70 €) en concepte del 21%
d’IVA, amb el detall següent:

Maresme

Pressupost
màxim (IVA
exclòs)
399.989,25 €

83.997,74 €

Pressupost
màxim (IVA
inclòs)
483.986,99 €

Vallès Oriental

171.404,57 €

35.994,96 €

207.399,52 €

571.393,82 €

119.992,70 €

691.386,51 €

Concepte

Municipi

Comarca

Execució de
l’obra i
legalització de la
instal·lació de
caldera de
biomassa al
municipi
TOTAL

Argentona
Sant Pere de
Vilamajor

IVA 21%
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Segon. AUTORITZAR la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de tres
milions nou-cents noranta mil tres-cents trenta-cinc euros amb vint-i-quatre cèntims
(3.990.335,24 €), IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries i pressupostos dels exercicis que s’esmenten i d’acord
amb el detall següent:
Lot 1: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de
biomassa als municipis de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà
Exercici
Import € (IVA inclòs)
Orgànic
Programa
Econòmic
2019
405.702,43
50500
1721B
65000
2020
270.468,29
50500
1721B
65000
Import 2019-20

676.170,72

Lot 2: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de
biomassa als municipis d’Alella i Vilassar de Dalt
Exercici
Import € (IVA inclòs)
Orgànic
Programa
Econòmic
2019
393.862,55
50500
1721B
65000
2020
262.575,03
50500
1721B
65000
Import 2019-20

656.437,58

Lot 3: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de
biomassa als municipis de Caldes de Montbui, Figaró-Montmany i L’Ametlla
del Vallès
Exercici
Import € (IVA inclòs)
Orgànic
Programa
Econòmic
2019
50500
1721B
65000
472.016,24
2020
50500
1721B
65000
314.677,50
Import 2019-20

786.693,74

Lot 4: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de
biomassa als municipis de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca
Exercici
Import € (IVA inclòs)
Orgànic
Programa
Econòmic
2019
50500
1721B
65000
333.821,02
2020
50500
1721B
65000
222.547,35
Import 2019-20

556.368,37
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Lot 5: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de
biomassa als municipis de Navàs i Sant Fruitós de Bages
Exercici
Import € (IVA inclòs)
Orgànic
Programa
Econòmic
2019
373.966,99
50500
1721B
65000
2020
249.311,33
50500
1721B
65000
Import 2019-20
623.278,32
Lot 6: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de
biomassa als municipis d’Argentona i Sant Pere de Vilamajor
Exercici
Import € (IVA inclòs)
Orgànic
Programa
Econòmic
2019
414.831,91
50500
1721B
65000
2020
276.554,60
50500
1721B
65000
Import 2019-20
691.386,51

Exercici
2019
2020
Import 2019-20

IMPORTS TOTALS LOTS 1 AL 6
Import € (IVA inclòs)
Orgànic
Programa
2.394.201,14
50500
1721B
1.596.134,10
50500
1721B
3.990.335,24

Econòmic
65000
65000

tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant
la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a l’esmentada
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost esmentat.
Tercer. ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte els compromisos de despesa de
caràcter pluriennal.
Quart. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la
contractació.
Cinquè. DISPOSAR la tramitació ordinària de l’expedient, no subjecte a regulació
harmonitzada, amb procediment obert ordinari i l’adjudicació mitjançant l’aplicació de
més d’un criteri de valoració.
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Sisè. FACULTAR a la Gerència de Serveis de Medi Ambient per tal que efectuï els
tràmits adients en relació amb l'habilitació del llibre d'incidències corresponent a
l'execució de les obres del present expedient.
Setè. PUBLICAR l’anunci de licitació corresponent al perfil del contractant.”
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Nota: Els annexos que incorpora el Plec de Clàusules Administratives Particulars no
s’han inclòs degut al seu gran volum. Es poden consultar a l’expedient corresponent.
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar
l’acord tercer, apartat 3, de l’acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer de
2018, d’aprovació de la concessió del fons de prestació Finançament de l’àmbit
de Benestar Social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018, del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim de gestió (exp. núm.
2018/1894).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta
segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1. La Junta de Govern en sessió de 14 de juny de 2018, va aprovar, entre d’altres, la
modificació de l’article 30, apartat 1, del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, en el sentit que l’acte de concessió dels fons
de prestació inclogui la possibilitat que el període d’execució del fons pugui establirse entre l’1 de gener de 2018 i 31 de desembre de 2018, amb una justificació
parcial fins el 15 de novembre de 2018 i una justificació final fins el 30 d’abril de
2019.
2. En data 22 de febrer de 2018, la Junta de Govern va aprovar la concessió del fons
de prestació Finançament de l’àmbit de Benestar Social”, en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i el seu règim de
gestió que estableix que, aquests fons, s’hauran d’executar entre l’1 de novembre
de 2017 i el 31 d’octubre de 2018, i pel que, fa a la justificació fins el 31 d’octubre
de 2018.
3. Als anteriors Catàlegs els terminis d’execució i justificació havien estat, pel que fa a
l’execució, de l’1 de gener al 31 de desembre i, pel que fa a la justificació, fins el 30
d’abril de l’any següent a la concessió. El canvi en els terminis establert al Catàleg
2018 posa a molts dels ens locals beneficiaris en greus dificultats per a gestionarlos. Això és degut a que bona part d’aquests recursos es destinen a la contractació
de tècnics i professionals dels Serveis Socials que reforcen les plantilles municipals.
Aquests tipus de contractes s’han de planificar amb antelació i tenen una durada
establerta. En conseqüència, el canvi de terminis en aquells ens locals que destinen
tota o bona part de l’ajut a capítol 1, els perjudica en el sentit de que per una banda
es troben amb excés de finançament al darrer trimestre del 2017, i de l’altra, manca
de recursos per fer front a les retribucions al darrer trimestre 2018.
4. Per aquest motiu es considera convenient modificar els terminis d’execució i
justificació establerts a l’acord Tercer, apartat 3, en el sentit d’establir, com a termini
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d’execució de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018 i de justificació fins
el 30 d’abril de 2019 amb una justificació parcial fins el 15 de novembre de 2018.
Fonaments de dret
1. Vist l’apartat 7.2.d) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm.7048/18,
de 9 de juliol i publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, que atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis i el seu règim.
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2018, que atribueix a les
vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR l’acord Tercer, apartat 3, de l’acord de la Junta de Govern de
data 22 de febrer de 2018, d’aprovació de la concessió del fons de prestació
Finançament de l’àmbit de Benestar Social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2018, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim de gestió, en el
següent sentit:
a) On diu:
3. Justificació
3.1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés
entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018.
3.2. El termini de justificació finalitza el 31 d’octubre de 2018.
[...]
b) Ha de dir:
3. Justificació
3.1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període
comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018, amb
una justificació parcial, de les despeses efectuades, fins el 15 de
novembre de 2018.
S’excepcionen de la justificació parcial, d’acord amb l’article 30.2 del
règim regulador del Catàleg 2018, els ajuts d’import inferior a 2.000
euros i aquells ajuts en que s’hagi tramitat un pagament avançat.
3.2. El termini de justificació finalitza el 30 d’abril de 2019.
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[...]
Segon.- NOTIFICAR els presents acords als ens locals beneficiaris:
Tercer.- COMUNICAR la modificació del règim regulador del fons a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació
inicial parcial de diverses subvencions atorgades a entitats, en el marc de la
convocatòria núm. 201720175120008823 per a l'atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i
d'Igualtat i Ciutadania a favor d'entitats sense finalitat de lucre, 2017 (exp. núm.
2017/821).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta
segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1.

La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió
ordinària celebrada el dia 9 de febrer de 2017, va aprovar la convocatòria núm.
201720175120008823 i les bases per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i
Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona a favor
d’entitats sense finalitat de lucre, 2017.

2.

La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern celebrada el dia 8 de
juny de 2017, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la
convocatòria núm. 201720175120008823, per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre.

3.

Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2017
i el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 23 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 28 de febrer de 2018.

4.

Com a resultat de la revisió de les justificacions entrades al Registre de Factures,
a les entitats relacionades a continuació se’ls ha liquidat una quantitat de la
subvenció inferior a l’atorgada, ja que en les justificacions corresponents s’ha
produït una desviació pressupostària entre el pressupost previst per a l’activitat
subvencionada i el realment executat, no justificada suficientment a la memòria
d’activitats:
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Beneficiari
TALLER D’ART,
CULTURA I
CREACIÓ
ESCOLTES
CATALANS

Import
subvenció
pagada

Import
revocació
parcial

Núm.
Operació
comptable
(AD)

0,00€

3.134,16€

810,88€

3.163,84€

0,00€

2.681,92€

2.201,32€

0,00€

1.250,00€

Actuació
subvencionada

Import
subvenció
atorgada

Import
bestreta
pagada

G65643405

VITAMINEmpowerment!

3.945,04€

G08983199

Pla de Qualitat

NIF

AS. EIX SOCIAL

G66731910

AMPA DE
L’ESCOLA L’ERA
DE DALT

G08995243

AS. DE
TREBALLADORS
PAKISTANESOS

G62462650

TOTAL

Activa’t –
Projecte de
participació
juvenil
Espai
Intercultural de
Dones “Ara
juguem
nosaltres”
Cursos per
l’accés a la
nacionalitat
espanyola o
ciutadania
catalana

Posició

Aplicació
Pressupostària

1703002505

70

G/60300/23110/48900

481,92€

1703002505

71

G/60300/23110/48900

1.059,12€

1.142,20€

1703002505

108

G/60300/23110/48900

0,00€

625,00€

625,00€

1703002505

132

G/60300/23110/48900

1.788,03€

0,00€

894,01€

894,02€

1703002505

141

G/60300/23110/48900

12.348,23€

0,00€

8.394,21€

3.954,02€
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Fonaments de dret
1.

La base 17 de les Bases reguladores de la convocatòria 201720175120008823
estableix que en cas que es produeixi una desviació entre el pressupost previst
per a l’activitat subvencionada i el realment executat, caldrà justificar aquest
aspecte a la memòria d’activitats. A criteri del centre gestor, què requerirà
l’emissió d’informe i que haurà de tenir en compte el compliment de l’objecte i la
finalitat de la subvenció, s’acceptarà aquesta desviació o es procedirà a la
reducció proporcional de la subvenció o a la seva revocació.

2.

L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.

3.

Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018 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. 7048/18, de 9 de juliol, publicada
al BOPB de 11 de juliol de 2018.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació parcial dels saldos sobrants de les subvencions concedides a les següents
entitats, en el marc de la convocatòria núm. 201720175120008823 de l’Àrea d’Atenció
a
les
Persones,
d’acord
amb
les
dades
detallades
seguidament:
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Beneficiari
TALLER D’ART,
CULTURA I
CREACIÓ
ESCOLTES
CATALANS

Import
subvenció
pagada

Import
revocació
parcial

Núm.
Operació
comptable
(AD)

0,00€

3.134,16€

810,88€

3.163,84€

0,00€

2.681,92€

2.201,32€

0,00€

1.250,00€

Actuació
subvencionada

Import
subvenció
atorgada

Import
bestreta
pagada

G65643405

VITAMINEmpowerment!

3.945,04€

G08983199

Pla de Qualitat

NIF

AS. EIX SOCIAL

G66731910

AMPA DE
L’ESCOLA L’ERA
DE DALT

G08995243

AS. DE
TREBALLADORS
PAKISTANESOS

G62462650

TOTAL

Activa’t –
Projecte de
participació
juvenil
Espai
Intercultural de
Dones “Ara
juguem
nosaltres”
Cursos per
l’accés a la
nacionalitat
espanyola o
ciutadania
catalana

Posició

Aplicació
Pressupostària

1703002505

70

G/60300/23110/48900

481,92€

1703002505

71

G/60300/23110/48900

1.059,12€

1.142,20€

1703002505

108

G/60300/23110/48900

0,00€

625,00€

625,00€

1703002505

132

G/60300/23110/48900

1.788,03€

0,00€

894,01€

894,02€

1703002505

141

G/60300/23110/48900

12.348,23€

0,00€

8.394,21€

3.954,02€
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Segon. CONCEDIR al beneficiari de la subvenció un termini de quinze dies hàbils per
a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a fi que pugui presentar les al·legacions i altres elements de prova que
consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini, si no ha
presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i relacionades en
aquest acte.”
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació
inicial total de diverses subvencions atorgades a entitats en el marc de la
convocatòria de l'any 2017 per a l'atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i d'Igualtat i
Ciutadania a favor d'entitats sense finalitat de lucre, per no haver esmenat
correctament la justificació de la subvenció (exp. núm. 2017/821).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i presidenta
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió
ordinària celebrada el dia 9 de febrer de 2017, va aprovar la convocatòria núm.
201720175120008823 i les bases per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i
Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona a favor
d’entitats sense finalitat de lucre, 2017.

2.

La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern celebrada el dia 8 de
juny de 2017, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la
convocatòria núm. 201720175120008823, per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre.

3.

Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2017
i el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 23 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 28 de febrer de 2018.

4.

Una vegada presentades i revisades les justificacions i detectades mancances en
les mateixes, es van enviar requeriments d’esmena del compte justificatiu de la
subvenció a diverses entitats, atorgant un termini màxim improrrogable de deu
dies hàbils per esmenar–les; advertint, que si transcorregut el termini indicat, no
s’ha procedit a l’esmena es procedirà a la revocació de la subvenció.
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Relació d’entitats subvencionades per la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, en el marc
de la convocatòria núm. 201720175120008823 que, durant el termini establert, no han esmenat correctament la justificació de la
subvenció atorgada per a l’any 2017:

Beneficiari

NIF

AS. DE
PLANIFICACIÓ
FAMILIAR DE
CATALUNYA I
BALEARS

G08914475

ACATHI

G63476097

AS. CATALANA
PROFESSIONALS
POLÍTIQUES DE
JOVENTUT (ACPPJ)
AS. DE VEÏNS LA
BALCONADA
AS. METGES DEL
MÓN
AS. CATALANA DE
DONES
DIRECTIVES I
EMPRESÀRIES

G63637482
G58237389
G79408852

G58893793

Actuació
subvencionada
Capacitació de
diferents grups de
dones com a
agents de salut per
la promoció i
prevenció en drets i
la salut sexual i
reproductiva
ACATHI
TRANSpresó
2017–Les bones
pràctiques en
l’àmbit de la
joventut
“Joves actius de la
Balco”
“Promovent drets
sexuals i
reproductius”
Grups solidaris de
microcrèdits per
dones

Import
subvenció
atorgada

Import
subvenció
pendent de
justificar

Import
bestreta
pagada

Import a
revocar

Núm. Operació
comptable
(AD)

6.152,38€

6.152,38€

0,00€

6.152,38€

4.155,45€

4.155,45€

0,00€

3.000,00€

3.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

3.163,84€

3.163,84€

2.992,82€

2.992,82€

Posició

Aplicació
Pressupostària

1703002505

16

G/60300/23110/48900

4.155,45€

1703002505

42

G/60300/23110/48900

0,00€

3.000,00€

1703002505

43

G/60300/23110/48900

0,00€

1.000,00€

1703002505

72

G/60300/23110/48900

0,00€

0,00€

3.163,84€

2.992,82€

1703002505

1703002505

74

88

G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900
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Beneficiari

NIF

AS. SOCIAL
ASOCROM

G62379417

AS. ESPAI JOAO
MARTÍ
AS. CULTURAL I
SOCIAL CLUB
SEPTIMÀNIA
AS. DE DONES
MARROQUINES I
CATALANES
AS. DE GUINEABISSAU Y
SIMPATIZANTES
DE SABADELL
S. ROMANE
GLASURA – VEUS
GITANES

G65866659

Actuació
subvencionada
Projecte
d’Intervenció
Comunitària
Aprenem a
conviure

Import
subvenció
atorgada

Import
subvenció
pendent
de
justificar

Import
bestreta
pagada

Import a
revocar

2.201,32€

2.201,32€

0,00€

2.201,32€

1.796,89€

1.796,89€

0,00€

Núm.
Operació
comptable
(AD)

Posició

Aplicació
Pressupostària

1703002505

104

G/60300/23110/48900

1.796,89€

1703002505

111

G/60300/23110/48900

G62524814

Pensar i fer –
“Think and do”

1.792,46€

1.792,46€

0,00€

1.792,46€

1703002505

120

G/60300/23110/48900

G66702838

Empoderem a
les dones
marroquines i
catalanes

1.000,00€

1.000,00€

0,00€

1.000,00€

1703002505

127

G/60300/23110/48900

Donar suport a
la gent més
vulnerable

1.788,03€

1.788,03€

0,00€

1.788,03€

1703002505

146

G/60300/23110/48900

Persecució:
parlem de la
nostra història

1.788,03€

1.788,03€

0,00€

1.788,03€

1703002505

144

G/60300/23110/48900

30.831,22€

30.831,22€

0,00€

30.831,22€

G66296005

G65609851
TOTAL
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5.

S’ha constatat que les entitats relacionades al punt anterior no han cobrat, per
bestreta, cap import avançat de la subvenció atorgada; raó per la qual no se’ls fa
reclamació del reintegrament de saldos.

Fonaments de dret
1.

L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS),
obliga al beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de
la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la
despesa o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti
acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció. Així mateix, l’omissió de la
pràctica de la justificació donarà lloc a l’inici del procediment administratiu de
revocació de la subvenció.

2.

L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la
convocatòria 201720175120008823; així com la forma i els documents que cal
presentar per donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 22 i 23).

3.

L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.

4.

Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018 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. 7048/18, de 9 de juliol, publicada
al BOPB de 11 de juliol de 2018.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació total de la subvenció concedida a les següents entitats, en el marc de la
convocatòria núm. 201720175120008823 de l’Àrea d’Atenció a les Persones, d’acord
amb les dades detallades seguidament:
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Relació d’entitats subvencionades per la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, en el marc de la
convocatòria núm. 201720175120008823 que, durant el termini establert, no han esmenat correctament la justificació de la subvenció
atorgada per a l’any 2017:

Beneficiari

NIF

AS. DE
PLANIFICACIÓ
FAMILIAR DE
CATALUNYA I
BALEARS

G08914475

ACATHI

G63476097

AS. CATALANA
PROFESSIONALS
POLÍTIQUES DE
JOVENTUT
(ACPPJ)
AS. DE VEÏNS LA
BALCONADA
AS. METGES DEL
MÓN

G63637482

G58237389
G79408852

Actuació
subvencionada
Capacitació de
diferents grups
de dones com a
agents de salut
per la promoció i
prevenció en
drets i la salut
sexual i
reproductiva
ACATHI
TRANSpresó
2017–Les bones
pràctiques en
l’àmbit de la
joventut
“Joves actius de
la Balco”
“Promovent
drets sexuals i
reproductius”

Import
subvenció
atorgada

Import
subvenció
pendent
de
justificar

Import
bestreta
pagada

Import a
revocar

6.152,38€

6.152,38€

0,00€

6.152,38€

4.155,45€

4.155,45€

0,00€

3.000,00€

3.000,00€

1.000,00€
3.163,84€

Núm.
Operació
comptable
(AD)

Posició

Aplicació
Pressupostària

1703002505

16

G/60300/23110/48900

4.155,45€

1703002505

42

G/60300/23110/48900

0,00€

3.000,00€

1703002505

43

G/60300/23110/48900

1.000,00€

0,00€

1.000,00€

1703002505

72

3.163,84€

0,00€

3.163,84€

1703002505

74

G/60300/23110/48900
G/60300/23110/48900
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Beneficiari

NIF

AS. CATALANA DE
DONES
DIRECTIVES I
EMPRESÀRIES

G58893793

AS. SOCIAL
ASOCROM

G62379417

AS. ESPAI JOAO
MARTÍ
AS. CULTURAL I
SOCIAL CLUB
SEPTIMÀNIA
AS. DE DONES
MARROQUINES I
CATALANES

G65866659

Actuació
subvencionada

Import
subvenció
atorgada

Import
subvenció
pendent
de
justificar

Import
bestreta
pagada

Import a
revocar

Grups solidaris
de microcrèdits
per dones

2.992,82€

2.992,82€

0,00€

2.992,82€

2.201,32€

2.201,32€

0,00€

1.796,89€

1.796,89€

Projecte
d’Intervenció
Comunitària
Aprenem a
conviure

Núm.
Operació
comptable
(AD)

Posició

Aplicació
Pressupostària

1703002505

88

G/60300/23110/48900

2.201,32€

1703002505

104

G/60300/23110/48900

0,00€

1.796,89€

1703002505

111

G/60300/23110/48900

G62524814

Pensar i fer –
“Think and do”

1.792,46€

1.792,46€

0,00€

1.792,46€

1703002505

120

G/60300/23110/48900

G66702838

Empoderem a
les dones
marroquines i
catalanes

1.000,00€

1.000,00€

0,00€

1.000,00€

1703002505

127

G/60300/23110/48900
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Segon. CONCEDIR al beneficiari de la subvenció un termini de quinze dies hàbils per
a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a fi que pugui presentar les al·legacions i altres elements de prova que
consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini, si no ha
presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i relacionades en
aquest acte.”
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació
inicial total de subvencions atorgades a diverses entitats en el marc de la
convocatòria 2017 per a l'atorgament de subvencions de les Gerències de
Benestar Social i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Atenció a les Persones a
favor d'entitats sense finalitat de lucre, per manca de justificació (exp. núm.
2017/821).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta
segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1.

La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió
ordinària celebrada el dia 9 de febrer de 2017, va aprovar la convocatòria núm.
201720175120008823 i les bases per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i
Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona a favor
d’entitats sense finalitat de lucre, 2017.

2.

La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern celebrada el dia 8 de
juny de 2017, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la
convocatòria núm. 201720175120008823, per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre,
esmentada en el paràgraf anterior.

3.

Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2017
i el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 23 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 28 de febrer de 2018.

4.

A la finalització del termini de justificació, les entitats que no han presentat la
preceptiva justificació de la subvenció, d’acord amb l’establert a l’esmentada base
23, són:
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Relació d’entitats subvencionades per la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, en el
marc de la convocatòria núm. 201720175120008823 que, durant el termini establert, no han presentat la justificació de la
subvenció atorgada per a l’any 2017:

Beneficiari

NIF

AS. DE ESTUDIANTES
COLOMBIANOS EN
CATALUÑA – ENLACE
BCN

G64937683

LGTB TERRASSA

G66142001

AS. MADCROSS

G66714627

AS. INTERCULTURAL
LLATINS PER
CATALUNYA
ARENYS.ORG
AS. EQUATORIANA
INTERCULTURAL A
CATALUNYA
(ASEI.cat)
AS. DE VEÏNS DE
CERDANYOLA
AS. OHANA

Actuació
subvencionada

Llavors
convivència

de

Projecte
per
la
diversitat
afectivosexual
i
d’identitat de gènere
a Terrasa
No més bullyng,
prou violència

Import
subvenció
atorgada

Import
subvenció
pendent
de
justificar

4.102,84€

1.750,00€

Import
bestreta
pagada

Import a
revocar

4.102,84€

0,00€

4.102,84€

1.750,00€

0,00€

1.750,00€

Núm.
Operació
comptable
(AD)

Posició

Aplicació
Pressupostària

1703002505

56

G/60300/23110/48900

1703002505

80

G/60300/23110/48900

3.078,34€

3.078,34€

0,00€

3.078,34€

1703002505

81

G/60300/23110/48900

0,00€

2.205,75€

1703002505

98

G/60300/23110/48900

G65506677

Dones amb identitat

2.205,75€

2.205,75€

G63044598

Diversifica’t!
Promoció
de
la
convivència entre la
comunitat
iberoamericana i la
catalana

1.792,46€

1.792,46€

0,00€

1.792,46€

1703002505

121

G/60300/23110/48900

800,00€

800,00€

0,00€

800,00€

1703002505

129

G/60300/23110/48900

G66800780

G60061090

Mirades

650,00€

650,00€

0,00€

650,00€

1703002505

136

G/60300/23110/48900

G66692450
TOTAL

Activa’t

1.788,03€
16.167,42€

1.788,03€
16.167,42€

0,00€
0,00€

1.788,03€
16.167,42€

1703002505

147

G/60300/23110/48900
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5.

S’ha constatat que les entitats relacionades al punt anterior no han cobrat, per
bestreta, cap import avançat de la subvenció atorgada; raó per la qual no se’ls fa
reclamació del reintegrament de saldos.

Fonaments de dret
1.

L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS),
obliga al beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de
la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la
despesa o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti
acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció. Així mateix, l’omissió de la
pràctica de la justificació donarà lloc a l’inici del procediment administratiu de
revocació de la subvenció.

2.

L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la
convocatòria 201720175120008823; així com la forma i els documents que cal
presentar per donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 22 i 23).

3.

L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.

4.

Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018 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. 7048/18, de 9 de juliol, publicada
al BOPB de 11 de juliol de 2018.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació total de la subvenció concedida a les següents entitats, en el marc de la
convocatòria núm. 201720175120008823 de l’Àrea d’Atenció a les Persones, d’acord
amb les dades detallades seguidament:
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Relació d’entitats subvencionades per la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, en el
marc de la convocatòria núm. 201720175120008823 que, durant el termini establert, no han presentat la justificació de la
subvenció atorgada per a l’any 2017:

Beneficiari

NIF

AS. DE ESTUDIANTES
COLOMBIANOS EN
CATALUÑA – ENLACE
BCN

G64937683

Actuació
subvencionada
Llavors de convivència
Projecte per la diversitat
afectivosexual
i
d’identitat de gènere a
Terrasa
No més bullyng, prou
violència

LGTB TERRASSA

G66142001

AS. MADCROSS

G66714627

AS. INTERCULTURAL
LLATINS PER
CATALUNYA

G65506677

Dones amb identitat

ARENYS.ORG

G63044598

Diversifica’t!

AS. EQUATORIANA
INTERCULTURAL A
CATALUNYA
(ASEI.cat)

G66800780

Promoció
de
convivència entre
comunitat
iberoamericana i
catalana

AS. DE VEÏNS DE
CERDANYOLA

G60061090

AS. OHANA

G66692450
TOTAL

Import
subvenció
atorgada

Import
revocació

Import
bestreta
pagada

4.102,84€

4.102,84€

0,00€

1.750,00€

1.750,00€

Posició

Aplicació
Pressupostària

1703002505

56

G/60300/23110/48900

0,00€

1703002505

80

G/60300/23110/48900

Núm. AD

3.078,34€

3.078,34€

0,00€

1703002505

81

G/60300/23110/48900

2.205,75€

2.205,75€

0,00€

1703002505

98

G/60300/23110/48900

1.792,46€

1.792,46€

0,00€

1703002505

121

G/60300/23110/48900

800,00€

800,00€

0,00€

1703002505

129

G/60300/23110/48900

Mirades

650,00€

650,00€

0,00€

1703002505

136

G/60300/23110/48900

Activa’t

1.788,03€

1.788,03€

0,00€

1703002505

147

G/60300/23110/48900

16.167,42€

16.167,42€

0,00€

la
la
la
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Segon. CONCEDIR al beneficiari de la subvenció un termini de quinze dies hàbils per
a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a fi que pugui presentar les al·legacions i altres elements de prova que
consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini, si no ha
presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i relacionades en
aquest acte.”
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet
de Mar, per a finançar, en part, l’adquisició del centre parroquial per reconvertirlo en la sala petita de l’Odeòn i primeres inversions per mantenir l’equipament
obert (exp. núm. 2018/15185).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 580/18, de data 6 de
febrer de 2018, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Canet de Mar
P0803900J
Adquisició del centre parroquial per reconvertir-lo en la
sala petita de l’Odèon i primeres inversions per
mantenir l’equipament obert
250.000 €
2018
250.000 €
Ajut econòmic
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de
la diversificació econòmica
Oficina de Difusió Artística
Base de concertació

2. En data 22 d’agost de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les
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Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de
prestació d’aquest suport i la seva execució.
4. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
5. Vist que l’ens destinatari sol·licita la formalització parcial de l’aportació de la
Diputació, es procedeix en aquest sentit. En el cas que restin imports pendents,
aquests es formalitzaran a mesura que es doni compliment a les condicions
establertes, i fins al límit corresponent a l’import total del preacord.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18 en data 9 de juliol de 2018, i publicada en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 11 de juliol de 2018.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació
Classe de recurs
Àmbit de
cooperació

Ajuntament de Canet de Mar
P0803900J
Adquisició del centre parroquial per reconvertir-lo en la sala
petita de l’Odèon i primeres inversions per mantenir
l’equipament obert
18/X/261915
200.000 €
Anualitat
Import (EUR)
2018
200.000 €
Ajut econòmic
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la
diversificació econòmica
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Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president, senyor Marc Castells i Berzosa,
facultat en aplicació de l’apartat 7.1.d) de la Refosa núm. 1/2018, 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 núm. 7048/18,
en data 9 de juliol de 2018, publicat en el BOPB l’11 de juliol de 2018; assistit per la
secretària general, senyora Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides per
decret de la Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat en el BOPB de 17
de juliol de 2018.
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per l’alcaldessa, senyora Blanca Arbell
Brugarola, assistida pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que
es comprenguin al Pla.

II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de
cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Canet de Mar i la Diputació han
decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació:
“Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació econòmica”, que
inclou les actuacions en matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en
matèria de reposició d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i
garantir-ne el seu funcionament i disponibilitat.

III.

Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 580, de data 6 de febrer
de 2018, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)

Ajuntament de Canet de Mar
P0803900J
Adquisició del centre parroquial per
reconvertir-lo en la sala petita de l’Odèon i
primeres
inversions
per
mantenir
l’equipament obert
250.000 €
2018
250.000 €
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Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajut econòmic
Manteniment i reposició d’inversions per al
foment de la diversificació econòmica
Oficina de Difusió Artística
Base de concertació

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

En data 22 d’agost de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització parcial del
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les
Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord
esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.

VI. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
VII.

Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni
específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern (AJG ........),
de data .................

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
1.

L’Ajuntament de Canet de Mar i la Diputació de Barcelona subscriuen el present
conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

2.

El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb
relació a l’actuació següent:
Ens destinatari
NIF
Actuació

Ajuntament de Canet de Mar
P0803900J
Adquisició del centre parroquial per reconvertir-lo en
la sala petita de l’Odèon i primeres inversions per
mantenir l’equipament obert
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Codi XGL
Aportació
de
Diputació (EUR)

18/X/261915
la

Periodificació
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
3.

200.000 €
Anualitat
Import (EUR)
2018
200.000 €
Ajut econòmic
Manteniment i reposició d’inversions per al foment
de la diversificació econòmica

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

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu
al foment dels interessos municipals.

-

Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació
per fer-la efectiva.

Segon. Obligacions de les parts
1.

Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada:
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació
(EUR)
Periodificació
Classe de recurs
Aplicació pressupostària
Àmbit de cooperació

Ajuntament de Canet de Mar
P0803900J
Adquisició del centre parroquial per reconvertir-lo en
la sala petita de l’Odèon i primeres inversions per
mantenir l’equipament obert
18/X/261915
200.000 €
Anualitat
Import (EUR)
2018
200.000 €
Ajut econòmic
G/40103/33410/76260
Manteniment i reposició d’inversions per al foment
de la diversificació econòmica

Per part de l’ens destinatari:
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a
favor seu.
3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la
compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar.
4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou
els drets d’explotació en les seves modalitats de reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit
territorial.
Tercer. Vigència del conveni
1.

Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta
vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.

2.

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

3.

La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació
mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència.

Quart. Execució de despeses
1.

La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de
desembre de 2018, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part
resolutiva.

2.

L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre de
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior,
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16.

Cinquè. Seguiment de les actuacions
1.

Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució
pressupostària de l’actuació és el centre gestor.

2.

La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests.

3.

Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es
reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de
l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin.
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Sisè. Justificació de despeses
1.

La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari.

2.

El termini de justificació finalitza el 31 de març de 2019, d’acord amb la periodificació
establerta a l’apartat primer de la part resolutiva.

3.

La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document
normalitzat M4-001-16.

4.

L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de
correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar.

5.

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

6.

Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova
el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.

7.

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

Setè. Procediment de justificació
1.

La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament. Els mitjans per tramitar la
justificació es troben disponibles a la Seu Electronica de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp.

2.

La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electronica Corporativa.

Vuitè. Pagament
1.

Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent
justificació.

2.

Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de
despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat.

3.

Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a
màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En cas
que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada per a
aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent.
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Novè. Finalització d’actuacions
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos
percebuts.
Desè. Identificació de l’actuació
1.

L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019".

2.

Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als
elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin.

3.

L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com
garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els
termes de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

4.

El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar
les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de
fotografia de l’obra subvencionada.

Onzè. Tancament
1.

Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat
degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de
l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi
pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no
fer-ho, es procedirà a la revocació dels imports no justificats.

2.

Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no
justificats.

Dotzè. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part
integrant del mateix.
Tretzè. Incompliment
1.

L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc
a la seva resolució.
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2.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

Catorzè. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el
disposat en el present conveni.

-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

-

Per avinença de les parts signatàries.

-

Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.

Quinzè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic
quan això sigui preceptiu.
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.“

Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de dos-cents mil euros (200.000 €),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/76260 de l’anualitat 2018.
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.
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Cinquè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent
les 11 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la
secretària que en dona fe.

