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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2019 

 
A la ciutat de Barcelona, el 14 de març de 2019, 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 
accidental del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), i amb 
l’assistència de la 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), vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlon i Gil (PSC-
CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: 
senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyor Joan Carles García i Cañizares 
(CiU), senyor Valentí Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), 
senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Rafael 
Homet i Ventayol (ERC-AM), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), i els diputats i diputades 
amb veu però sense vot següents: senyora Núria Marín i Martinez (PSC-CP), senyors 
Miguel Ángel Ibáñez Giner (Cs) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
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 el president, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), els 
diputats senyors Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-
AM), Antoni García i Acero (ERC-AM) i Manuel Reyes López (PP) i les diputades 
senyores Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Oberta la sessió pel president accidental, 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 28 de febrer de 2019. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’informe emès per la Secretaria General d’aquesta corporació en relació amb 
l’expedient relatiu a l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de treball de 
Secretaria, de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener (exp. núm. 
2019/1750). 
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3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència núm. 613/2018, de la Secció 13a. de l’Audiència Provincial de 
Barcelona, Civil, de 25 d’octubre de 2018, que desestima el recurs d’apel·lació 
formulat pel senyor XXX contra la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 
42 de Barcelona, de 15 de febrer de 2017, que declarà extingit el contracte 
d’arrendament de local situat a l’avinguda Diagonal, 365, de Barcelona, signat 
entre l’actor i la corporació (exp. 2017/7055). 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1242/2019, de data 12 de 

febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 469/2018-F, 
procediment abreujat, interposat per REALE SEGUROS GENERALES, SA, 
contra el Decret de 3 d’octubre 2017, que va desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident 
de trànsit ocorregut el 16 de setembre de 2017 a la carretera BV-4602, a causa 
de la topada contra un porc senglar (exp. 2019/2149). 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1320/2019, de data 13 de febrer, 

pel qual s’acorda exercir l’acció civil de reclamació de quantitat, corresponent a 
l’import dels desperfectes provocats en el vehicle corporatiu amb número de 
matrícula 4736JTH, envers el propietari del vehicle amb número de matrícula XXX 
i la mercantil Verti Aseguradora Compañia de Seguros y Reaseguros, SA, amb 
motiu del sinistre ocorregut el dia 23 de maig de 2018 a la via lateral de la B-20 
(Ronda de Dalt) de Barcelona (exp. 2019/2808). 

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

del balanç i seguiment de l’acció de govern del Pla d’actuació de mandat de la 
Diputació de Barcelona 2016-2019 (exp. núm. 2015/9417). 

 
Servei de Contractació 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 

les garanties definitives a l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA que 
corresponen al lot 1 (Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex) 
de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a 
la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, 
dividit en 10 lots, (exp. núm. 2015/0001599). 

 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 

les garanties definitives a l’empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL que 
corresponen al lot 2 (Vigilància, protecció i control d’accés de l’espai Francesca 
Bonnemaison) de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i control 
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d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació 
de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).  

 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 

la garantia definitiva a l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA que 
correspon al lot 3 (Vigilància, protecció i control d’accés al Centre d’Estudis i 
Recursos Culturals-CERC) de la contractació relativa al Servei de vigilància, 
protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius 
de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).  

 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 

la garantia definitiva a l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA que correspon al lot 4 
(Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament de 
Drogodependències-SPOTT) de la contractació relativa al Servei de vigilància, 
protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius 
de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).  

 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i 

retornar la garantia definitiva a l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE 
SEGURIDAD, SA que correspon al lot 5 (Vigilància, protecció i control d’accés de 
l’edifici Londres) de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la 
Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).  

 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 

la garantia definitiva a l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA que 
correspon al lot 6 (Vigilància, protecció i control d’accés de l’Escola Industrial – 
Edifici el Rellotge) de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la 
Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).  

 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 

la garantia definitiva a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, 
SA que correspon al lot 7 (Vigilància, protecció i control d’accés del recinte Mundet 
– Pavelló Nord – Edifici Serradell Trabal – Edifici Migjorn) de la contractació 
relativa al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels 
recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots 
(exp. núm. 2015/0001599).   

 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 

la garantia definitiva a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD, SA que correspon al lot 8 (Vigilància, protecció i control d’accés del 
recinte Maternitat – Pavelló Cambó – Pavelló Mestral) de la contractació relativa al 
Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 
2015/0001599).  

 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 

la garantia definitiva a l’empresa COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA 
que correspon al lot 9 (Vigilància, protecció i control d’accés del recinte Torribera) 
de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a 
la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, 
dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).  

 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació el Ple, liquidar el contracte i retornar 

les garanties definitives a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD, SA que corresponen al lot 10 (Vigilància, protecció i control d’accés 
a la Plataforma de Distribució Logística) de la contractació relativa al Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis 
corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 
2015/0001599).  

 
Subdirecció d’Edificació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució del concurs de 

projectes amb intervenció de jurat per a la selecció d’una proposta d’intervenció 
que servirà de base per a la contractació de la redacció del projecte bàsic i 
d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, projecte d’activitats 
ambientals i posterior direcció d’obra de la “rehabilitació i adequació de l’edifici 12 
del recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca” (P17EI1998), declarar 
com a guanyador del concurs de projectes el lema PATI DINÀMIC, presentat per 
la proposta d’unió temporal d’empreses formada per les empreses BRULLET-DE 
LUNA I ASSOCIATS, SLP i FORGAS ARQUITECTES, SLP, declarar els 
candidats finalistes, establint l’ordre de classificació, i disposar la indemnització 
dels quatre equips finalistes (exp. núm. 2017/0012464). 

 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de l’Acta de 

preus contradictoris núm. 2 de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i 
dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del recinte de l’Escola Industrial” 
(P14UI1578), que suposa un increment en el preu del contracte per import de 
245.945,75 €, IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA per import de 51.648,61 €, 
resulta per un import total 297.594,36 €, IVA inclòs, i l’aprovació de la modificació 
del contracte formalitzat entre la Diputació de Barcelona i la Unió Unió Temporal 
d’Empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 
18/82, amb NIF U66889320, en data 13 de febrer de 2017 i modificat en data 9 de 
novembre de 2018 (exp. núm. 2014/0009799). 
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Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament dels 
premis, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, APPS&IOT for 
citizens 2019- APPS i internet de les coses al servei de la ciutadania, per a 
l’exercici 2019 (exp. núm. 2019/0003618). 

 
Servei de Programació 
 
20. Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 

pressupost per programes del 4t trimestre de l’any 2018 (exp. núm. 2018/9255). 
 
Caixa de Crèdit 
 

21. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Adquisició 
béns immobles (Exp. CAND2018000006)”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm.2019/0004243). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la pròrroga 

del conveni d’autorització d’ús dels espais que ocupa la Fundació The Barcelona 
Institute of Science and Technology (BIST) a l’antiga biblioteca de l’edifici 12 del 
Recinte Escola Industrial, del 2 d’abril de 2019 a l’1 d’abril de 2021 (exp. núm. 
2017/0000165). 

 
23. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del conveni de 

cessió d’ús a precari dels espais que ocupa actualment l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya en l’edifici Residència Ramon Llull del Recinte de 
l’Escola Industrial (exp. núm. 2019/0002785). 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres relatiu a les obres per a la implantació d’elements reductors de 
velocitat i reordenació de les parades de bus a les carreteres BV-5031 i BV-5033. 
TM Sant Andreu de Llavaneres (exp. núm. 2017/6902). 
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Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Moià i 
l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) relatiu a l’estudi i 
difusió del patrimoni arqueològic de les coves del Toll i les Toixoneres de Moià, i 
deixar sense efecte la minuta de l’acord de col·laboració aprovada per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona amb núm. de registre 618/17 (exp. núm. 
2017/3742). 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva 
a les explotacions forestals, les empreses agrícoles - ramaderes i de serveis, la 
millora dels habitatges, la restauració del patrimoni - arquitectònic, les entitats 
culturals i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica en 
l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona (exp. núm. 2019/2011). 

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

transferència de la Unió Europea als beneficiaris de la subvenció concedida, per a 
l’execució del projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY” “Conservació del Tritó del 
Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la seva població i educació 
ambiental” (exp. núm. 2015/7037). 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat en matèria de prevenció i control de mosquits per a l’any 2019 
(exp. núm. 2019/3623). 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors” 
2018 (exp. núm. 2018/1867). 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Gerència Serveis de Comerç  
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

convocatòria que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte 
de finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de 
serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels 
operadors comercials i de serveis per a l’exercici 2019, per un import total de 
150.000 € (exp. núm. 2019/2657). 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès (exp. núm. 2016/6793). 

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

l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat (exp. 
núm. 2016/6996).  

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

l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme (exp. núm. 2016/6944). 

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

l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf (exp. núm. 2016/7282).  

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

l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb Consell Comarcal del Vallès Oriental (exp. núm. 
2016/7299).  

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

l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal del Bages (exp. núm. 
2016/6999).  
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37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal de l’Anoia (exp. núm. 
2016/7314).  

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

l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal d’Osona (exp. núm. 
2016/6959).  

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

l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb el Consorci per la promoció dels municipis del 
Moianès (exp. núm. 2016/7316). 

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

modificació introduïda en el text de l’addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona “Destinació Barcelona 2018-2019”, aprovat per la Junta de Govern de 
la Diputació de data 20 de desembre de 2018, que es va formalitzar en data 30 de 
gener de 2019 (exp. núm. 2017/12028). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El president accidental, senyor Guiteras (ERC-AM), dona la paraula a la 
vicepresidenta cinquena, senyora Parlon (PSC-CP), qui manifesta que votarà a 
favor els punts 6, 20 i 30, abstenint-se de la resta, llevat d’aquells dels quals es dona 
compte. 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 de febrer de 2019.- Pel 
president accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 28 de febrer de 2019, 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 emès per la Secretaria General d’aquesta corporació en relació amb 
l’expedient relatiu a l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de treball 
de Secretaria, de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener (exp. núm. 
2019/1750).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener ha presentat un ofici davant del 
Registre electrònic de la Diputació de Barcelona, en data 16 de desembre de 2018, 
mitjançant el qual sol·licita el preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en 
l’expedient relatiu a l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de treball de 
Secretaria, de la dita Mancomunitat. 
 
Posteriorment, en data 5 de febrer de 2019, s’ha esmenat la documentació a 
requeriment d’aquesta Secretaria general. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació. 
 
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 núm. 7048/18, de 9 de juliol, i 
publicat al BOPB de l’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret 9069/18, de 13 de 
setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret 11043/18, de 26 
d’octubre de 2018, publicat al BOPB de 30.10.2018. 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’informe emès per la Secretaria General d’aquesta corporació en 
relació amb l’expedient relatiu a l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de 
treball de Secretaria, de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, que es transcriu 
a continuació: 
 

“INFORME RELATIU A L’EXEMPCIÓ DE L’OBLIGACIÓ DEL MANTENIMENT DEL LLOC 
DE TREBALL DE SECRETARIA, DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL 
CARDENER 
 

 
1. ANTECEDENTS 
 
En data 16 de desembre de 2018 ha entrat per Registre General de la Diputació de 
Barcelona l’ofici de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, mitjançant el qual se 
sol·licita d’aquesta corporació l’informe preceptiu relatiu a l’exempció de l’obligació del 
manteniment del lloc de treball de Secretaria, de la Mancomunitat.  
 
S’acompanya a la sol·licitud, entre d’altres documents, la proposta d’acord de la Junta de la 
Mancomunitat aprovant l’exempció del lloc de secretaria, la memòria justificativa, de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

l’informe de la secretaria i el certificat de la intervenció relatiu a la insuficiència de volum de 
serveis prestats per al manteniment del lloc de treball de secretaria. 
 
En data 5 de febrer de 2019, des de la Mancomunitat del Cardener, i a requeriment 
d’aquesta secretaria, es va esmenar la manca de documentació mitjançant l’emissió del 
corresponent certificat fent constar que l’acord de la Junta de la Mancomunitat celebrada el 
17 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de l’exempció del lloc de secretaria, va ser 
aprovat per unanimitat dels 8 membres presents dels 10 que la composen. 
 
La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener està formada pels Ajuntaments de Sant Joan 
de Vilatorrada, Súria, Santpedor, Callús, Castellnou de Bages i Sant Salvador de Guardiola. 
 
2. DISPOSICIONS LEGALS: emissió d’informe preceptiu 
 
D’acord amb el que disposa l’article 9.1.c), en relació a l’apartat 2 del mateix precepte, 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 en les entitats locals de 
Catalunya, és competència del conseller/a de Presidència eximir les mancomunitats de 
municipis de l’obligació de mantenir els llocs propis reservats a personal habilitat de caràcter 
estatal quan el seu volum de serveis o recursos sigui insuficient per al manteniment 
d’aquests llocs, amb l’informe previ de les entitats supramunicipals corresponents. 
 
En sentit equivalent, l’article 10.2 del RD 128/2018, de 16 de març, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, disposa que les mancomunitats de municipis poden ser eximides de l’obligació de 
crear o mantenir llocs propis reservats a habilitats de caràcter nacional, amb l’informe previ 
de la diputació provincial. 
 
Així mateix, vist el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
 
Es constata, doncs, la necessitat d’emetre informe, amb caràcter preceptiu i previ, per part 
d’aquesta corporació. 
 
3. OBSERVACIONS A LA SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ 
 
Des de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, se sol·licita d’aquesta corporació 
l’informe preceptiu respecte de la declaració d’exempció d’aquesta Mancomunitat de 
l’obligació de mantenir el lloc propi reservat a personal habilitat de caràcter nacional, 
concretament del lloc de secretaria. 
 
A tal efecte, la documentació que s’adjunta amb l’ofici és: 
 
- Certificat emès per la interventora de la Mancomunitat, de data 27 de novembre de 2018, 

mitjançant el qual se certifica que el volum de serveis prestats per la Mancomunitat és 
insuficient per al manteniment del lloc de treball, d’acord amb la memòria justificativa de 
l’expedient. 
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- Informe emès per la secretària de Mancomunitat, de data 19 de novembre de 2018, 
relatiu al procediment a seguir per a la declaració d’exempció de l’obligació de crear o 
mantenir el lloc de secretaria, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional 

- Memòria justificativa del compliment dels requisits de l’article 10 del RD 128/2018 
respecte l’exempció de l’obligació de crear un lloc reservat de secretaria, emesa per la 
secretària de la Mancomunitat, de data 19 de novembre de 2018, en la que es posa de 
manifest que el volum de serveis prestats per la Mancomunitat és insuficient per al 
manteniment del lloc de treball de secretaria. 

 
D’acord amb l’esmentada memòria, la situació en la que es troba la Mancomunitat respecte 
de la provisió del lloc de secretaria és la següent: 
 
- L’article 7.1 dels estatuts de la Mancomunitat preu que els càrrecs de Secretari/ària, 

Interventor/a i Tresorer/a es cobriran entre funcionaris d’Administració Local, en virtut de 
nomenament de la Junta entre aquells que prestin els seus serveis en els Ajuntaments 
mancomunats. 

- D’acord amb la plantilla tramesa de la Mancomunitat, la plaça de secretaria pertany al 
Grup A1 i té un complement de destí 26, amb una dedicació de 4 hores setmanals, el 
que ha suposat una despesa del 0,24 % del pressupost de la Mancomunitat pel 2018. 

- No ha estat possible efectuar una agrupació amb altres entitats locals per al sosteniment 
en comú del lloc de secretaria. 

 
Paral·lelament, s’ha pogut documentar que actualment el lloc de feina de secretaria de la 
Mancomunitat està cobert des del 13 de setembre de 2018 per la secretària de Sant 
Salvador de Guardiola mitjançant un nomenament interí, per urgència (DOGC 06.08.2018). 
 
Examen de la normativa vigent aplicable: 
 
a) Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del 

règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal en les 
entitats locals de Catalunya 

 
L’article 9.1.c) del Decret 195/2008, estableix que les mancomunitats de municipis poden 
ser eximides de l’obligació de mantenir llocs propis reservats a personal habilitat de caràcter 
estatal quan el seu volum de serveis o recursos sigui insuficient per al manteniment 
d’aquests llocs. 
 
L’apartat 2 d’aquest mateix precepte disposa que el procediment podrà iniciar-se mitjançant 
un acord de la pròpia entitat local interessada o d’ofici. 
 
A l’apartat 3 del mateix precepte s’indica que en cas d’exempció, les funcions reservades a 
habilitats/des en mancomunitats s’exerciran a través de personal funcionari amb habilitació 
de caràcter estatal d’algun dels municipis que les integren o per alguns dels sistemes 
establerts d’agrupacions de municipis o de municipis on circumstancialment les funcions no 
es puguin atendre; estipulant que a l’expedient d’exempció s’haurà de concretar el sistema 
escollit de provisió a efectes de garantir la prestació de les funcions reservades. 
 
b) Reial Decret 128/2018, del 16 de març, por el que se regula el régimen jurídico de 

los funcionarios de Administración Local con habilitación de caràcter nacional 
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L’article 10.2 del RD 128/2018, estableix que les mancomunitats poden ser eximides de 
l’obligació de crear o mantenir els llocs propis reservats a funcionaris de l’administració local 
amb habilitació de caràcter nacional quan el seu volum de serveis o recursos sigui 
insuficient per al manteniment d’aquests llocs. 
 
I continua dient que en les mancomunitats eximides, les funcions reservades s’exerciran per 
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional d’alguns dels 
municipis que les integrin o pels serveis d’assistència o mitjançant acumulació, d’acord amb 
l’establert als articles 16 i 50 del RD.  
 
L’apartat 3 estableix que en l’expedient d’exempció s’ha de concretar el sistema escollit per 
garantir l’exercici de les funcions reservades. 
 
L’article 16.1, relatiu als serveis d’assistència, disposa que les funcions reservades en les 
entitats eximides seran exercides per les entitats supramunicipals o, en el seu cas, 
mitjançant acumulació de funcions o agrupació per al sosteniment en comú del lloc reservat. 
 
L’article 50.3, relatiu a les acumulacions, disposa que podran acordar-se acumulacions per 
al desenvolupament de les funcions de secretaria-intervenció, entre d’altres, en els 
municipis i entitats eximides de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria. 
 
Aplicació de la normativa vigent al supòsit: 
 
Examinada la documentació tramesa per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener en el 
si d’aquest expedient, es constata la necessitat d’eximir de la creació i manteniment del lloc 
de secretaria de la Mancomunitat ja que s’acredita que el volum de serveis prestats per la 
Mancomunitat és insuficient per al manteniment d’aquest lloc; conseqüentment s’infereix 
una manca de recursos econòmics per dotar la plaça de secretaria més enllà d’una 
dedicació de 4 hores setmanals. 
 
En la pròpia documentació es posa de manifest que no ha estat possible dur a terme 
l’acumulació de les funcions. 
 
Res es diu quant a si ha estat intentada la possibilitat de dur a terme una agrupació 
d’entitats per al sosteniment en comú del lloc reservat de secretaria, o pels altres sistemes 
previstos. 
 
Això no obstant, s’ha de posar de manifest que en l’expedient de sol·licitud d’exempció 
tramès per la Mancomunitat manca la determinació del sistema establert per a l’exercici de 
les funcions reservades per a habilitats de caràcter nacional, per tal de garantir l’exercici de 
les mateixes, d’acord amb el previst als articles 9.3 i 10.3 de la normativa vigent aplicable 
citada, respectivament. 
 
Havent-se contactat amb la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener per delimitar 
l’acreditació de la determinació dels sistema establert per a l’exercici de les funcions 
reservades, s’ha confirmat que, en efecte, l’acord de la Junta de la Mancomunitat no ha 
determinat el dit sistema.  
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En conseqüència, la manca d’aquesta determinació no permet garantir, en cas d’exempció, 
l’exercici de les funcions reservades per a habilitats de caràcter nacional del lloc de 
secretaria. 
 
4. CONCLUSIONS 
 
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball de secretaria, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.k), de la Refosa 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 núm. 7048/18, de 9 de 
juliol, i publicat al BOPB de l’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret 9069/18, de 13 de 
setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret 11043/18, de 26 
d’octubre de 2018, publicat al BOPB de 30.10.2018. 
 
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària 
General, informa que, malgrat que eventualment concorrerien les circumstàncies previstes a 
la normativa vigent per declarar l’exempció de l’obligació de crear o mantenir el lloc de 
secretaria de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, caldria esmenar l’expedient 
tramitat per la pròpia Mancomunitat en el sentit que sigui inclòs el sistema escollit a l’efecte 
de garantir les funcions reservades en cas d’exempció. 
 
No obstant això, la corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon. Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat Intermunicipal del 
Cardener, 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 núm. 613/2018, de la Secció 13a. de l’Audiència Provincial de 
Barcelona, Civil, de 25 d’octubre de 2018, que desestima el recurs d’apel·lació 
formulat pel senyor XXX contra la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 
42 de Barcelona, de 15 de febrer de 2017, que declarà extingit el contracte 
d’arrendament de local situat a l’avinguda Diagonal, 365, de Barcelona, signat 
entre l’actor i la corporació (exp. 2017/7055).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que 
és del tenor següent: 
 
“L’Audiència Provincial Civil de Barcelona, Secció 13 ha dictat la Sentència núm. 
613/2018, de 25 d’octubre de 2018, que desestima el recurs d’apel·lació interposat pel 
senyor XXX contra la Sentència de 17 de febrer de 2017, que va estimar la demanda 
instada per la Diputació de Barcelona i va declarar extingit el contracte d’arrendament 
per causa de jubilació de l’arrendatari, del local situat a l’avinguda Diagonal núm. 365, 
baixos segon de Barcelona i, en conseqüència, va condemnar al demandat a que 
deixés l’immoble a la lliure disposició de la Diputació de Barcelona, amb expressa 
imposició de costes. 
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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 núm. 613/2018, de 25 
d’octubre de 2018 -favorable per als interessos de la corporació-, dictada per 
l’Audiència Provincial Civil de Barcelona, Secció 13 que desestima el recurs 
d’apel·lació interposat pel senyor XXX contra la Sentència de 17 de febrer de 2017 que 
va estimar la demanda instada per la Diputació de Barcelona i va declarar extingit el 
contracte d’arrendament per causa de jubilació de l’arrendatari, del local situat a 
l’avinguda Diagonal, núm. 365, baixos segon de Barcelona i, en conseqüència, va 
condemnar al demandat a que deixés l’immoble a la lliure disposició de la Diputació de 
Barcelona, amb expressa imposició de costes. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord a l’Audiència Provincial Civil de Barcelona, Secció 
13.” 
 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1242/2019, de data 12 de 
febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 469/2018-F, 
procediment abreujat, interposat per REALE SEGUROS GENERALES, SA, contra 
el Decret de 3 d’octubre 2017, que va desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit 
ocorregut el 16 de setembre de 2017 a la carretera BV-4602, a causa de la topada 
contra un porc senglar (exp. 2019/2149).- 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. 15 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 469/2018-F, procediment abreujat, interposat per REALE 
SEGUROS GENERALES, SA contra el Decret de la Presidència de 3 d’octubre de 
2018, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 16 de setembre de 2017 a 
la carretera BV-4602, a causa de la topada contra un porc senglar. 
 
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 
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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 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA 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. 469/2018-F, procediment abreujat, interposat per REALE SEGUROS 
GENERALES, SA contra el Decret de la Presidència de 3 d’octubre de 2018, que va 
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials 
derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 16 de setembre de 2017 a la carretera BV-
4602, a causa de la topada contra un porc senglar. 
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Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 
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 què pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com 
a part interessada.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1320/2019, de data 13 de 
febrer, pel qual s’acorda exercir l’acció civil de reclamació de quantitat, 
corresponent a l’import dels desperfectes provocats en el vehicle corporatiu 
amb número de matrícula 4736JTH, envers el propietari del vehicle amb número 
de matrícula XXX i la mercantil Verti Aseguradora Compañia de Seguros y 
Reaseguros, SA, amb motiu del sinistre ocorregut el dia 23 de maig de 2018 a la 
via lateral de la B-20 (Ronda de Dalt) de Barcelona (exp. 2019/2808).- 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 23 de maig de 2018, el vehicle pertanyent a la flota que gestiona la Subdirecció 
d’Edificació de la corporació amb matrícula 4736JTH, va sofrir uns danys provocats pel 
conductor del vehicle matrícula XXX que, en tractar d’avançar a un autobús mentre 
circulava per la via lateral de la B-20 (Ronda de Dalt) de Barcelona, va envair el carril 
per on circulava el vehicle corporatiu, provocant-li una sèrie de desperfectes al llarg de 
tot el lateral (part davantera, central i darrera). La companyia asseguradora del vehicle 
causant dels danys és VERTI ASEGURADORA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA (VERTI). 
 
S’ha reparat el vehicle i la factura de reparació és de 1.455,07 euros, quantitat 
efectivament abonada a càrrec de la corporació. 
 
La Diputació de Barcelona té subscrita una pòlissa d’assegurança de la flota de 
vehicles amb la companyia asseguradora BILBAO COMPAÑIA ANÓNIMA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, SA (SEGUROS BILBAO), que inclou la cobertura de 
defensa jurídica. La reclamació prèvia duta a terme per SEGUROS BILBAO envers la 
companyia asseguradora contrària ha resultat infructuosa, atès que el seu assegurat 
no admet la culpa en el sinistre. 
 
Per això, a fi d’obtenir el rescabalament dels danys, resulta obligat exercir les accions 
judicials pertinents, d’acord amb l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
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de les bases del règim local, i amb l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
En compliment de l’article 54.3 del Reial decret legislatiu núm. 781/1986, de 18 d’abril, 
que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la corporació ha emès informe favorable a iniciar 
l’acció judicial en defensa dels interessos corporatius, que consistirà en la presentació 
d’una demanda de judici verbal davant els jutjats de la jurisdicció civil envers el 
propietari del vehicle contrari i la seva asseguradora. 
 
La defensa i representació en judici de la corporació en aquest tipus de processos 
judicials resten cobertes per l’esmentada pòlissa d’assegurança. En aquest cas, els 
professionals designats per SEGUROS BILBAO per a dur-ne a terme la defensa i 
representació són la lletrada Marta Rubio Carrillo i la procuradora dels tribunals Ana M. 
Gómez Lanzas respectivament. Sense perjudici d’això, la designa també s’ha 
d’estendre, per al cas que hi fos necessària la intervenció, a qualsevol dels lletrats del 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics de la Secretaria 
General d’aquesta diputació, i als procuradors dels tribunals inclosos en l’escriptura de 
poders de 29 d’abril de 2013 atorgada pel president de la corporació.    
 
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. EXERCIR l’acció civil de reclamació de quantitat, corresponent a l’import dels 
desperfectes provocats en el vehicle corporatiu matrícula 4736JTH, envers el  
propietari del vehicle matrícula XXX i la companyia asseguradora VERTI, amb motiu 
del sinistre ocorregut el dia 23 de maig de 2018 a la via lateral de la B-20 (Ronda de 
Dalt) de Barcelona. 
 
Segon. DESIGNAR la lletrada Marta Rubio Carrillo i la procuradora dels tribunals Ana 
M. Gómez Lanzas perquè duguin a terme la defensa i representació en judici de la 
corporació respectivament; així com als lletrats del Servei d’Assessoria Jurídica de la 
Direcció de Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, i als 
procuradors del tribunals inclosos en l’escriptura de poders de 29 d’abril de 2013 
atorgada pel president de la corporació.” 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’informe del balanç i seguiment de l’acció de govern del Pla d’actuació de 
mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019 (exp. núm. 2015/9417).- 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. La Diputació de Barcelona va constituir un nou plenari el 15 de juliol de 2015, fruit 
de les eleccions municipals del 24 de maig del 2015. La presidenta de la Diputació de 
Barcelona i el seu equip de govern van manifestar, de forma explícita i expressa en el 
Ple de constitució de la nova corporació, la seva voluntat de concretar en un Pla 
d’actuació de mandat les prioritats que es fixaven pels propers quatre anys de govern.  
 
2. La Junta de Govern, en sessió ordinària de data 10 de març de 2016 aprovà el Pla 
d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019 i el Ple de la Diputació, 
en sessió ordinària de 28 d’abril de 2016, restà assabentat d’aquest acord. 
 
3. Com ja es va preveure inicialment, el Pla d’actuació de mandat és un document 
obert i flexible que ha de recollir i actualitzar el seu contingut atenent totes aquestes 
casuístiques que poden produir-se amb el pas del temps, sense perdre la seva 
essència. 
 
4. En data 27 d’abril de 2017 la Junta de Govern, en sessió ordinària, va aprovar per 
delegació de la Presidència i per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
dictamen pel qual es proposava aprovar la modificació del Pla d’actuació de mandat 
2016-2019 després d’introduir les modificacions oportunes sorgides al realitzar el 
primer seguiment anual del Pla, i posteriorment, en data 25 de maig de 2017 es va 
donar per assabentat el Ple de la Diputació. 
 
5. En data 31 de maig de 2018 la Junta de Govern, en sessió ordinària, va aprovar una 
altra modificació del Pla d’actuació de mandat 2016-2019 després d’introduir les 
modificacions oportunes sorgides al realitzar el segon seguiment anual del Pla, i 
posteriorment, en data 28 de juny de 2018 es va donar per assabentat el Ple de la 
Diputació. 
 
6. Transcorreguts tres anys des de la seva aprovació, i un des de l’anterior seguiment 
anual, les diferents unitats orgàniques de la corporació han portat a terme diverses 
actuacions que han permès fer un pas endavant en l’assoliment dels reptes que l’equip 
de govern es va plantejar per aquest mandat. 
 
7. En data 27 de febrer de 2019 el cap del Servei de Planificació i Avaluació emet 
informe en què explica tota l’acció corporativa que s’ha desplegat durant la legislatura 
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per desenvolupar el Pla d’Actuació del Mandat 2016-2019. Amb aquesta finalitat s’han 
elaborat dos documents: 
 

 Un relat qualitatiu de l’acció corporativa durant el mandat 2016-2019, que recull 
sintèticament l’acció realitzada per desenvolupar els projectes estratègics de 
mandat, així com les principals línies d’actuació que s’han desplegat per assolir 
els sis objectius del Pla d’actuació, amb la liquidació pressupostària 
corresponent. 

 Un quadre de comandament que mostra quantitativament el grau d’assoliment 
dels objectius específics de cada línia d’actuació per a l’any 2018, així com el 
grau d’assoliment dels objectius estratègics i el propi Pla d’actuació. 

 
Fonaments de dret 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern 
l’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb 
els serveis i els organismes dependents de la corporació, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.4 i), 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, de data 9 de juliol de 2018 i 
publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018.  
 
En virtut de tot això, proposo a la Junta de Govern que adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’informe de balanç i seguiment de l’acció de govern del Pla 
d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019, que s’acompanya com 
annex. 
 
Segon. TRASLLADAR l’informe de balanç i seguiment de l’acció de govern del Pla 
d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019 al Ple de la Diputació 
de Barcelona per al seu coneixement i efectes.” 
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Servei de Contractació 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i 
retornar les garanties definitives a l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, 
SA que corresponen al lot 1 (Vigilància, protecció i control d’accés del Palau 
Güell i annex) de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la 
Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots, (exp. núm. 2015/0001599).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 23 de setembre de 2015 per dictamen, es va adjudicar el contracte 
corresponent al lot 1 (Servei de vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i 
annex), de la contractació relativa al Servei de Vigilància, protecció i control 
d'accés per a la Seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació 
de Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) a l’empresa PROTECCIÓN DE 
PATRIMONIOS, SA (NIF A61486981), la qual va constituir unes garanties definitives 
per respondre de l’esmentat contracte i posteriors modificacions. 
 
2. Les garanties abans esmentades van ser constituïdes a la Tresoreria d’aquesta 
Corporació, segons s’indica a continuació:  
 
Assentament                 Tipus                          Import                       Data 
 
1000154523 Valors entitat Millenium  
 Insurance Company LTD         19.340,39 €        9 de juliol de 2015 
 
1000052777        Valors entitat Credito y  
 Caución                                         821,29 €        22 de març de 2016
      
1000200203 Valors entitat Credito y  
 Caucion                                      1.991,87 €        24 d’octubre de 2016 
 
3. La vigència del contracte va finalitzar el 30 de setembre  de 2018. 
 
4. En data 11 de desembre de 2018, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha 
emès un informe favorable de correcta prestació i  devolució de garantia. 
 
5. Amb data 9 de gener de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha signat 
la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
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“PART FIXA  
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/33310/22701 Adjudicació  1503003948 001 38.688,31 € 19.344,05 €  19.344,26 € 

2016 G/10030/33310/22701 
Romanent  2015 19.344,26 € 19.344,16 € 0,10 €  

Adjudicació 1503003948 002 232.129,88 € 207.748,91 €   24.380,97 € 

2017 G/10030/33310/22701 

Romanent 2016 24.380,97 € 24.380,97 €   

Adjudicació 1503003948 003 243.829,45 243.829,45 €   

1º Pròrroga 01.11.17-31.12.17 
1703003507 001 48.765,90 € 48.765,88 € 0,02 €  

2018 G/10030/33310/22701 

1ºPròrroga 01.01.18-31.03.18  
1703003507 003 73.148,85 € 73.148,84 € 0,01 €  

2º Pròrroga 01.04-31.07.18  
1803000554 001 97.531,80 € 97.531,80  €   

3º Pròrroga 01.08-30.09.18 
1803002524 001 48.765,90 € 48.765,88 € 0,02 €  

  
Totals 782.860,09 € 782.859,94 € 0,15 €  

 
PART VARIABLE 

 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/33310/22701 Adjudicació 1503003948 004 314,80 € 
 

 314,80 € 

2016 G/10030/33310/22701 
Romanent  2015 314,80 € 306,13 € 8,67 €  

Adjudicació 1503003948 005 1.888,81 € 1.711,56 €  177,25 €  

2017 G/10030/33310/22701 

Adjudicació 1503003948 006 1.574,01 € 1.530,64 € 43,37 €  

1º Pròrroga 01.11.17-31.12.17 
1703003507 002 314,80 € 173,94 € 140,86 €  

2018 G/10030/33310/22701 

1ºPròrroga 01.01.18-31.03.18  
1703003507 004 472,20 € 466,15 € 6,05 €  

2º Pròrroga 01.04-31.07.18  
1803000554 002 629,60 € 333,96  € 295,64  

3º Pròrroga 01.08-30.09.18 
1803002524 002 314,80 € 222,64 € 92,16 €  

  
Totals 5.509,02 € 4.745,02 € 764,00 €  

 
De la present liquidació corresponent al LOT 1 resulta un saldo nul respecte del contractista 
i una economia a favor de la Diputació de Barcelona de 764,15 € (0,15 € de la part fixa més 
764,00 € de la part variable). 
 
Així mateix, el sotasignat manifesta que la prestació objecte d’aquest lot 1 s’ha realitzat 
correctament i a plena satisfacció per part d’aquesta corporació.” 
 

Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
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2. A la clàusula 1.26) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació es va establir no fixar termini de garantia donades les característiques i 
naturalesa de la contractació. 
 
3. L’article 222.4 del TRLCSP indica que s’ha d’aprovar la liquidació del contracte una 
vegada s’hagi complert la totalitat de la prestació a satisfacció de l’Administració. 
 
4. L’article 102.1 del TRLCSP estableix que la garantia es tornarà o cancel·larà quan 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el 
contracte o s’hagi declarat la seva resolució sense culpa del contractista. 
 
5. La competència per aprovar aquests acords correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple, segons el que preveu l’apartat 3.1 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, 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 del Ple, 
adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació del contracte corresponent al lot 1 (Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex), de la contractació 
relativa al Servei de Vigilància, protecció i control d'accés per a la Seguretat dels 
recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, (10 lots) 
(2015/0001599) adjudicat per decret de data 23 de setembre de 2015 a l’empresa 
PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA (NIF A61486981), de la qual resulta una 
economia per a la Corporació de 764,15 € (IVA inclòs).  
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista les garanties definitives, que van ser 
constituïdes a la Tresoreria d’aquesta Corporació, d’acord amb el desglossament 
següent: 
 
Assentament                 Tipus                          Import                       Data 
 
1000154523 Valors entitat Millenium  
 Insurance Company LTD         19.340,39 €        9 de juliol de 2015 
 
1000052777        Valors entitat Credito y  
 Caución                                         821,29 €        22 de març de 2016
      
1000200203 Valors entitat Credito y  
 Caución                                      1.991,87 €         24 d’octubre de 2016 
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Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i 
retornar les garanties definitives a l’empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL 
que corresponen al lot 2 (Vigilància, protecció i control d’accés de l’espai 
Francesca Bonnemaison) de la contractació relativa al Servei de vigilància, 
protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis 
corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 
2015/0001599).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. En data 23 de setembre de 2015 per dictamen, es va adjudicar el contracte 
corresponent al lot 2  (Servei de vigilància, protecció i control d’accés de l’espai 
Francesca Bonnemaison), de la contractació relativa al Servei de Vigilància, 
protecció i control d'accés per a la Seguretat dels recintes i dels edificis 
corporatius de la Diputació de Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) a l’empresa 
INSTALACIONES Y SAT IBERCOM2, SL actualment IB2 SEGURETAT CATALUNYA, 
SL (NIF B17631698), la qual va constituir una garantia definitiva per respondre de 
l’esmentat contracte. 
 
2. La garantia abans esmentada va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta 
corporació, segons s’indica a continuació:  
  
Assentament                 Tipus                    Import                                    Data 
 
1000152418             Metàl·lic      1.999,03 €  9 de juliol de 2015 
  
1000158571         Valors Caixa Bank     3.740,00 €    10 de juliol de 2015 
          
 
3. La vigència del contracte va finalitzar el 30 de setembre de 2018. 
 
4. En data 30 de novembre de 2018, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha 
emès un informe favorable de correcta prestació i de  devolució de garantia. 
 
5. Amb data 9 de gener de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha signat 
la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
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“PART FIXA.  
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ 
PAGAMEN

TS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/92021/22701 Adjudicació 1503003948 007 11.083,35 € 5.542,67 €  5.540.68 € 

2016 G/10030/92021/22701 
Romanent  2015 5.540,68 € 5.540,67 € 0,01 €  

Adjudicació 1503003948 008 66.500,08 € 66.500.07€  0,01 €  

2017 G/10030/92021/22701 

Adjudicació 1503003948 009 55.416,74 € 55.416,73 € 0,01 €  

1º Pròrroga 01.11-31.12 
1703003507 005 11.083,34 € 5.541,67 €  5.541,67 € 

2018 G/10030/92021/22701 

Romanent 2017 5.541,67 € 5.541,67 €   

1ºPròrroga 01.01.18-31.03.18  
1703003507 007 16.625,01 € 16.625,01 €   

2º Pròrroga 01.04-31.07.18  
1803000554 003 22.166,68 € 

22.166,67  
€ 0,01 €  

3º Pròrroga 01.08-30.09.18 
1803002524 003 11.083,34 € 11.083,34 €   

  
Total 193.958,54 € 

193.958,50 
€ 0,04 €  

 
PART VARIABLE 
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/92021/22701 Adjudicació  1503003948 010 472,21 € 432,58 39,63 €  

2016 G/10030/92021/22701 Adjudicació 1503003948 011 2.833,21 € 2. 803,86€ 29,35 €  

2017 G/10030/92021/22701 

Adjudicació 1503003948 012 2.361,01 € 2.359,49 € 1,52 €  

1º Pròrroga  01.11.17-31.12.17 
1703003507 006 472,20 € 251,68 € 220,52 €  

2018 G/10030/92021/22701 

1ºPròrroga 01.01.18-31.03.18  
1703003507 008 708,30 € 519,08 € 189,22 €  

2º Pròrroga 01.04-31.07.18  
1803000554 004 944,40 € 943,93€ 0,47 €  

3º Pròrroga 01.08-30.09.18 
1803002524 004 472,20 € 94,38 € 377,82 €  

  
Total 8.263,53 € 7.405,00 € 858,53 €  

 

De la present liquidació corresponent al LOT 2 resulta un saldo nul respecte del contractista 
i una economia a favor de la Diputació de Barcelona de 858,57 € (0,04 € de la part fixa més 
858,53 € de la part variable). 
 
Així mateix, el sotasignat manifesta que la prestació objecte d’aquest lot 2 s’ha realitzat 
correctament i a plena satisfacció per part d’aquesta corporació.” 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2. A la clàusula 1.26) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació es va establir no fixar termini de garantia donades les característiques i 
naturalesa de la contractació. 
 
3. L’article 222.4 del TRLCSP indica que s’ha d’aprovar la liquidació del contracte una 
vegada s’hagi complert la totalitat de la prestació a satisfacció de l’Administració. 
 
4. L’article 102.1 del TRLCSP estableix que la garantia es tornarà o cancel·larà quan 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el 
contracte o s’hagi declarat la seva resolució sense culpa del contractista. 
 
5. La competència per aprovar aquesta acord correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple, segons el que preveu l’apartat 3.1 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, 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 del Ple, 
adopti el següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la liquidació del contracte corresponent al lot 2 (Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés de l’espai Francesca Bonnemaison), de la 
contractació relativa al Servei de Vigilància, protecció i control d'accés per a la 
Seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, 
(10 lots) (2015/0001599) adjudicat per decret de data 23 de setembre de 2015 a 
l’empresa INSTALACIONES Y SAT IBERCOM2, SL, actualment IB2 SEGURETAT 
CATALUNYA, SL (NIF B17631698), de la qual resulta una economia per a la 
corporació de 858,57 € (IVA inclòs).  
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, que va ser constituïda 
a la Tresoreria d’aquesta corporació, d’acord amb el desglossament següent: 
 
Assentament                 Tipus                    Import                                    Data 
 
1000152418             Metàl·lic      1.999,03 €  9 de juliol de 2015 
  
1000158571         Valors Caixa Bank     3.740,00 €    10 de juliol de 2015 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i 
retornar la garantia definitiva a l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, 
SA que correspon al lot 3 (Vigilància, protecció i control d’accés al Centre 
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d’Estudis i Recursos Culturals-CERC) de la contractació relativa al Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels 
edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 
2015/0001599).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. En data 23 de setembre de 2015 per dictamen, es va adjudicar el contracte 
corresponent al lot 3 (Servei de vigilància, protecció i control d’accés al Centre 
d’Estudis i Recursos Culturals (CERC), de la contractació relativa al Servei de 
Vigilància, protecció i control d'accés per a la Seguretat dels recintes i dels 
edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) a 
l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA (NIF: A81262404), la qual va 
constituir una garantia definitiva per respondre de l’esmentat contracte. 
 
2. En data 2 de juliol de 2015 la garantia esmentada abans d’import 4.740,05 €, va ser 
constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació mitjançant valors de l’entitat Crédito y 
Caución, segons consta en el rebut acreditatiu que correspon a l’assentament núm. 
1000148037. 
 
3. La vigència del contracte va finalitzar el 30 de setembre de 2018. 
 
4. En data 30 de novembre de 2018, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha 
emès un informe favorable de correcta prestació i de devolució de garantia. 
 
5. Amb data 9 de gener de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha signat 
la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
 

“PART FIXA.  

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/92021/22701 Adjudicació 1503003948 013 9.401,70 €   9.401,70 € 

2016 G/10030/92021/22701 
Romanent 2015  9.401,70 € 9.401,70 €   

Adjudicació 1503003948 014 56.410,20 € 56.410,20 €  - 

2017 G/10030/92021/22701 

Adjudicació 1503003948 015 47.008,50 € 47.008,50 €  - 

1º Pròrroga 1.11-31.12 
1703003507  009  9.401,70 € 9.401,70 €  - 

2018 G/10030/92021/22701 

1ºPròrroga  1.01-31.03 
1703003507  011  14.102,55 € 14.102,55 €  - 

2º Pròrroga 01.04-31.07 
1803000554  005  18.803,40 € 18.803,40 €  - 

3º Pròrroga 01.08-30.09.18 
1803002524  005 9.401,70 € 9.401,70 €  - 

  
Totals 164.529,75 € 164.529,75 €   
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PART VARIABLE 
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/92021/22701 
Adjudicació  
1503003948 016 157,40 €   157,40 

2016 G/10030/92021/22701 

Romanent 2015 157,40 €  157,40 €  

Adjudicació 1503003948 
017 944,41 € 193,41 € 751,00 €  

2017 G/10030/92021/22701 

Adjudicació 1503003948 
018 787,00 € 660,81 € 126,19 €  

1º Pròrroga  1.11-31.12 
1703003507  010  157,40 €  157,40 €  

2018 G/10030/92021/22701 

1ºPròrroga 01.01-31.03  
1703003507  012 236,10 € - 236,10 €  

2º Pròrroga 01.04-31.07  
1803000554 006 314,80 €  314,80 €  

3º Pròrroga 01.08-
30.09.18 
1803002524  006 157,40 €  157,40 €  

  
Totals 2.754,51 € 854,22 € 1.900,29 €  

 

De la present liquidació corresponent al Lot 3 resulta un saldo nul respecte del contractista i 
una economia a favor de la Diputació de Barcelona de 1.900,29 € part variable. 
 
Així mateix, el sotasignat manifesta que la prestació objecte d’aquest lot 3 s’ha realitzat 
correctament i a plena satisfacció per part d’aquesta corporació.” 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
2. A la clàusula 1.26) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació es va establir no fixar termini de garantia donades les característiques i 
naturalesa de la contractació. 
 
3. L’article 222.4 del TRLCSP indica que s’ha d’aprovar la liquidació del contracte una 
vegada s’hagi complert la totalitat de la prestació a satisfacció de l’Administració. 
 
4. L’article 102.1 del TRLCSP estableix que la garantia es tornarà o cancel·larà quan 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el 
contracte o s’hagi declarat la seva resolució sense culpa del contractista. 
 
5. La competència per aprovar aquesta acord correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple, segons el que preveu l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2018 sobre 
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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, 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 del Ple, 
adopti els següents:  
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la liquidació del contracte corresponent al lot 3 (Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés al Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC), 
de la contractació relativa al Servei de Vigilància, protecció i control d'accés per a 
la Seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de 
Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) adjudicat per decret de data 23 de setembre de 
2015 a l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA (NIF: A81262404), de 
la qual resulta una economia per a la corporació de 1.900,29 € (IVA inclòs). 
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, d’import 4.740,05 €, 
que va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació en data 2 de juliol de 2015, 
mitjançant valors de l’entitat Crédito y Caución i que correspon a l’assentament núm. 
1000148037. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.” 

 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i 
retornar la garantia definitiva a l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA que correspon 
al lot 4 (Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i 
Tractament de Drogodependències-SPOTT) de la contractació relativa al Servei 
de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels 
edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 
2015/0001599).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 23 de setembre de 2015 per dictamen, es va adjudicar el contracte 
corresponent al lot 4 (Servei de vigilància, protecció i control d’accés al Centre de 
Prevenció i Tractament de Drogodependències (SPOTT)), de la contractació relativa al 
Servei de Vigilància, protecció i control d'accés per a la Seguretat dels recintes i 
dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) a 
l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA (NIF: A59919480), la qual va constituir una garantia 
definitiva per respondre de l’esmentat contracte. 
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2. En data 10 de juliol de 2015 la garantia esmentada abans d’import 4.498,05 €, va 
ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació mitjançant valors de l’entitat 
Crédito y Caución, segons consta en el rebut acreditatiu que correspon a 
l’assentament  núm. 1000158986. 
 
3. La vigència del contracte va finalitzar el 31 de desembre de 2018. 
 
4. En data 9 de gener de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha emès 
un informe favorable de correcta prestació i de devolució de garantia. 
 
5. Amb data 9 de gener de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat  ha 
signat la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
 

“PART FIXA.  
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/92021/22701 
Adjudicació  1503003948 
019 8.913,67 € 8.913,66 € 0,01 €  

2016 G/10030/92021/22701 
Adjudicació  1503003948 
020 53.482,00 € 53.482,00 €   

2017 G/10030/92021/22701 

Adjudicació  1503003948 
021 44.568,33 € 44.568,30 € 0,03 €  

1º Pròrroga  01.11.17-
31.12.17 1703003507 013 8.913,66 € 8.913,66 €   

2018 G/10030/92021/22701 
1ºPròrroga 01.01.18-
31.03.18  
1703003507 015 13.370,49 € 13.370,49 €   

  
2º Pròrroga 01.04-
31.07.18  1803000554 
007 17.827,32 € 17.827,32  €   

  
3º Pròrroga 01.08-
30.09.18 
1803002524 007 8.913,66 € 8.913,66 €   

  
4º Pròrroga 01.10-
31.12.18 
1803003185 001 13.370,49 € 13.370,49 €   

  
Totals 169.359,62 € 169.359,58 € 0,04 €  

 
 

PART VARIABLE 
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/92021/22701 
Adjudicació  1503003948 
022 157,40 € 

 
 157,40 € 

2016 G/10030/92021/22701 

Romanent  2015 157,40 €  157,40 €  

Adjudicació 1503003948 
023 944,41€ 

 
944,41€  

2017 G/10030/92021/22701 
Adjudicació 1503003948 
024 787,00 € 9,74 € 777,26 €  
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ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

1º Pròrroga  01.11.17-
31.12.17 1703003507 014 157,40 €  157,40 €  

2018 G/10030/92021/22701 
1ºPròrroga 01.01.18-
31.03.18  
1703003507 016 236,10 €  236,10 €  

  
2º Pròrroga 01.04-
31.07.18  1803000554 
008 314,80 €  314,80 €  

  
3º Pròrroga 01.08-
30.09.18 
1803002524 008 157,40 €  157,40 €  

  
4º Pròrroga 01.10-
31.12.18 
1803003185 002 236,10 €  236,10 €  

  
Totals 2.990,61 € 9,74 € 2.980,87 €  

 
De la present liquidació corresponent al LOT 4 resulta un saldo nul respecte del contractista 
i una economia a favor de la Diputació de Barcelona de 2.980,91 € (0,04 € de la part fixa 
més 2.980,87 € de la part variable). 
 
Així mateix, el sotasignat manifesta que la prestació objecte d’aquest lot 4 s’ha realitzat 
correctament i a plena satisfacció per part d’aquesta corporació.” 
 

Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
2. A la clàusula 1.26) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació es va establir no fixar termini de garantia donades les característiques i 
naturalesa de la contractació. 
 
3. L’article 222.4 del TRLCSP indica que s’ha d’aprovar la liquidació del contracte una 
vegada s’hagi complert la totalitat de la prestació a satisfacció de l’Administració. 
 
4. L’article 102.1 del TRLCSP estableix que la garantia es tornarà o cancel·larà quan 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el 
contracte o s’hagi declarat la seva resolució sense culpa del contractista. 
 
5. La competència per aprovar aquesta acord correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple, segons el que preveu l’apartat 3.1 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, de data 
9 de juliol de 2018 (publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents:  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació del contracte corresponent al lot 4 (Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés al Centre de Prevenció i Tractament de 
Drogodependències (SPOTT)), de la contractació relativa al Servei de Vigilància, 
protecció i control d'accés per a la Seguretat dels recintes i dels edificis 
corporatius de la Diputació de Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) adjudicat per 
decret de data 23 de setembre de 2015 a l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA (NIF: 
A59919480), de la qual resulta una economia per a la corporació de 2.980,91 € (IVA 
inclòs). 
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, d’import 4.498,05 €, 
que va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació en data 10 de juliol de 
2015, mitjançant valors de l’entitat Crédito y Caución i que correspon a l’assentament 
núm. 1000158986. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i 
retornar la garantia definitiva a l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, 
SA que correspon al lot 5 (Vigilància, protecció i control d’accés de l’edifici 
Londres) de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació 
de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. En data 23 de setembre de 2015 per dictamen, es va adjudicar el contracte 
corresponent al lot 5 (Servei de vigilància, protecció i control d’accés de l’edifici 
Londres), de la contractació relativa al Servei de Vigilància, protecció i control 
d'accés per a la Seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació 
de Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) a l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE 
SEGURIDAD SA (NIF A81262404), la qual va constituir una garantia definitiva per 
respondre de l’esmentat contracte. 
 
2. En data 2 de juliol de 2015 la garantia esmentada abans d’import 4.820,55 €, va ser 
constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació mitjançant valors de l’entitat Crédito y 
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Caución, segons consta en el rebut acreditatiu que correspon a l’assentament  núm. 
1000148039. 
 
3. La vigència del contracte va finalitzar el 30 de setembre de 2018. 
 
4. En data 30 de novembre de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha 
emès un informe favorable de correcta prestació i de  devolució de garantia. 
 
5. Amb data 9 de gener de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha signat 
la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
 

“PART FIXA  
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/92021/22701 
Adjudicació  
1503003948 025   9.564,04 €   9.564,04 € 

2016 G/10030/92021/22701 

Adjudicació  
1503003948 025 9.564,04 € 9.563,84 € 0,20 € - 

Adjudicació  
1503003948 026 57.384,25 € 57.384,25 €   

2017 G/10030/92021/22701 

Adjudicació  
1503003948 027 47.820,21 € 47.820,20 € 0,01 € - 

1º Pròrroga 1.11-
31.12.17 1703003507 
017 9.564,04 € 9.564,04 €  - 

2018 G/10030/92021/22701 

1ºPròrroga  1.01 -
31.03.18 1703003507 
019    14.346,06 € 14.346,06 €  - 

2º Pròrroga 1.04-
31.07.18   
1803000554 009  19.128,08 19.128,08 €  - 

3º Pròrroga 01.08-
30.09.18 
1803002524 009 9.564,04 € 9.564,04  - 

  
Totals 167.370,72 €  167.370,51 € 0,21 €  

 

PART VARIABLE 
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 

IMPORT 
ADJUDICA

CIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/92021/22701 Adjudicació 1503003948 028 157,40 €   157,40 € 

2016 G/10030/92021/22701 
Adjudicació 1503003948 028 157,40 €  157,40 €  

Adjudicació 1503003948 029 944,41 € 354,57 € 589,84 €  

2017 G/10030/92021/22701 

Adjudicació 1503003948 030 787,00 € 435,17 € 351,83 €  

1º Pròrroga 1.11-31.12.17 
1703003507 018 157,40 €  157,40 €  

2018 G/10030/92021/22701 
1ºPròrroga 1.01 -31.03.18 
1703003507 020 236,10 €  236,10 €  
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ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 

IMPORT 
ADJUDICA

CIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2º Pròrroga 1.04-31.07.18   
1803000554 010 314,80 € 104,76 € 210,04 €  

3º Pròrroga 01.08-30.09.18 
1803002524 010 157,40 €  157,40 €  

  
Totals 2.754,51 € 894,50 € 1.860,01 €  

 

De la present liquidació corresponent al LOT 5 resulta un saldo nul respecte del contractista 
i una economia a favor de la Diputació de Barcelona de 1.860,22 € (0,21 € correspon a la 
part fixa i 1.860,01 € correspon a la part variable). 
 
Així mateix, el sotasignat manifesta que la prestació objecte d’aquest lot 5 s’ha realitzat 
correctament i a plena satisfacció per part d’aquesta Corporació.” 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
2. A la clàusula 1.26) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació es va establir no fixar termini de garantia donades les característiques i 
naturalesa de la contractació. 
 
3. L’article 222.4 del TRLCSP indica que s’ha d’aprovar la liquidació del contracte una 
vegada s’hagi complert la totalitat de la prestació a satisfacció de l’Administració. 
 
4. L’article 102.1 del TRLCSP estableix que la garantia es tornarà o cancel·larà quan 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el 
contracte o s’hagi declarat la seva resolució sense culpa del contractista. 
 
5. La competència per aprovar aquesta acord correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple, segons el que preveu l’apartat 3.1 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, 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 del Ple, 
adopti els següents:   
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació del contracte corresponent al lot 5 (Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés de l’edifici Londres), de la contractació relativa al 
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Servei de Vigilància, protecció i control d'accés per a la Seguretat dels recintes i 
dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) 
adjudicat per decret de data 23 de setembre de 2015 a l’empresa OMBUDS 
COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA (NIF A81262404), de la qual resulta una economia 
per a la Corporació de 1.860,22 € (IVA inclòs). 
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, d’import 4.820,55 €, 
que va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta Corporació en data 2 de juliol de 2015, 
mitjançant valors de l’entitat Crédito y Caución i que correspon a l’assentament núm. 
1000148039. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i 
retornar la garantia definitiva a l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA 
que correspon al lot 6 (Vigilància, protecció i control d’accés de l’Escola 
Industrial – Edifici el Rellotge) de la contractació relativa al Servei de vigilància, 
protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis 
corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 
2015/0001599).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 23 de setembre de 2015 per dictamen, es va adjudicar el contracte 
corresponent al lot 6 (Servei de vigilància, protecció i control d’accés de l’Escola 
Industrial - Edifici el Rellotge), de la contractació relativa al Servei de Vigilància, 
protecció i control d'accés per a la Seguretat dels recintes i dels edificis 
corporatius de la Diputació de Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) a l’empresa 
PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA (NIF A61486981), la qual va constituir una 
garantia definitiva per respondre de l’esmentat contracte. 
 
2. En data 9 de juliol de 2015 la garantia esmentada abans d’import 42.871,91€, va ser 
constituïda a la Tresoreria d’aquesta Corporació mitjançant valors de l’entitat Millenium 
Insurance Company LTD, segons consta en el rebut acreditatiu que correspon a 
l’assentament núm. 1000154533. 
 
3. La vigència del contracte va finalitzar el 30 de setembre de 2018. 
 
4. En data 30 de novembre de 2018, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha 
emès un informe favorable de correcta prestació i de devolució de garantia. 
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5. Amb data 9 de gener de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat  ha 
signat la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
 

“PART FIXA.  
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/92021/22701 
Adjudicació  
1503003948  31 86.300,95 € 43.150,48 €  43.150,47€ 

2016 G/10030/92021/22701 

Romanent  2015 43.150,47 € 43.150,46 € 0,01 €  

Adjudicació 1503003948  
32 517.805,71€ 517.805,71 €  - 

2017 G/10030/92021/22701 

Adjudicació  431.504,75 € 431.504,75 €  - 

1º Pròrroga 1703003507  
21 01.11.17-31.12.17  86.300,96 € 86.300,96 €  - 

2018 G/10030/92021/22701 

1ºPròrroga  1703003507  
23 01.01.18-31.03.18  
 129.451,44 € 129.451,44 €  - 

2º Pròrroga 1803000554  
11 01.04-31.07.18   172.601,92 € 172.601,92 €  - 

3º Pròrroga 1803002524  
11 01.08-30.09.18 
 86.300,96 € 86.300,96 €  - 

  
Totals 1.510.266,69 € 1.510.266,68 € 0,01 €  

 

PART VARIABLE 
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 
G/10030/92021/2270
1 

Adjudicació  1503003948  
34 157,40 €  - 157,40 € 

2016 
G/10030/92021/2270
1 

Romanent  2015 157,40 € 153,07 € 4,33 €  

Adjudicació 1503003948  
35 944,41 € 855,77 € 

 
88,64 €  

2017 
G/10030/92021/2270
1 

Adjudicació 1503003948  
36 787,00 € 194,81 € 592,19 €  

1º Pròrroga  01.11.17-
31.12.17 1703003507  22 
 

157,40 € 
 55,66 € 101,74 €  

2018 
G/10030/92021/2270
1 

1ºPròrroga 01.01.18-
31.03.18  
1703003507   24 236,10 € - 236,10 €  

2º Pròrroga 01.04-31.07.18  
1803000554 12 314,80 € 111,32 € 203,48 €  

3º Pròrroga 01.08-30.09.18 
1803002524  12 157,40 €  157,40 €  

 
 

 
Totals 2.754,51 € 1.370,63 € 1.383,88 €  

 

De la present liquidació corresponent al LOT 6 resulta un saldo nul respecte del contractista 
i una economia a favor de la Diputació de Barcelona de 1.383,89 € € (0,01 € de la part fixa 
més 1.383,88 € de la part variable). 
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Així mateix, el sotasignat manifesta que la prestació objecte d’aquest lot 6 s’ha realitzat 
correctament i a plena satisfacció per part d’aquesta Corporació.” 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
2. A la clàusula 1.26) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació es va establir no fixar termini de garantia donades les característiques i 
naturalesa de la contractació. 
 
3. L’article 222.4 del TRLCSP indica que s’ha d’aprovar la liquidació del contracte una 
vegada s’hagi complert la totalitat de la prestació a satisfacció de l’Administració. 
 
4. L’article 102.1 del TRLCSP estableix que la garantia es tornarà o cancel·larà quan 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el 
contracte o s’hagi declarat la seva resolució sense culpa del contractista. 
 
5. La competència per aprovar aquesta acord  correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple, segons el que preveu l’apartat 3.1 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, 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 del Ple, 
adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació del contracte corresponent al lot 6 (Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés de l’Escola Industrial - Edifici el Rellotge), de la 
contractació relativa al Servei de Vigilància, protecció i control d'accés per a la 
Seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, 
(10 lots) (2015/0001599) adjudicat per decret de data 23 de setembre de 2015 a 
l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA (NIF A61486981), de la qual resulta 
una economia per a la Corporació de 1.383,89 € (IVA inclòs). 
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, d’import 42.871,91 €, 
que va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació en data 9 de juliol de 2015, 
mitjançant valors de l’entitat Millenium Insurance Company LTD i que correspon a 
l’assentament núm. 1000154533. 
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Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i 
retornar la garantia definitiva a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA que correspon al lot 7 (Vigilància, protecció i control 
d’accés del recinte Mundet – Pavelló Nord – Edifici Serradell Trabal – Edifici 
Migjorn) de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació 
de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. En data 23 de setembre de 2015 per dictamen, es va adjudicar el contracte 
corresponent al lot 7 (Servei de vigilància, protecció i control d’accés del recinte 
Mundet- Pavelló Nord - Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn) de la contractació 
relativa al Servei de Vigilància, protecció i control d'accés per a la Seguretat dels 
recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, (10 lots) 
(2015/0001599) a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA 
(A58473158), la qual va constituir una garantia definitiva per respondre de l’esmentat 
contracte. 
 

2. En data 6 de juliol de 2015 la garantia esmentada abans d’import 60.163,18 €, va 
ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació mitjançant valors de l’entitat Banco 
Sabadell, SA, segons consta en el rebut acreditatiu que correspon a l’assentament  
núm. 1000150173. 
 
3. La vigència del contracte va finalitzar el 30 de setembre de 2018. 
 
4. En data 30 de novembre de 2018, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha 
emès un informe favorable de correcta prestació i de devolució de garantia. 
 
5. Amb data 9 de gener de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha signat 
la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
 

“PART FIXA.  
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/93312/22701 Adjudicació 1503003948 037 121.171,67 € 121.171,66 € 0,01 €  

 
2016 

 
G/10030/93312/22701 Adjudicació 1503003948 038 727.030,02 € 727.030,02 €   

2017  Adjudicació 1503003948 039 605.858,34 € 605.858,30 € 0,04 €  
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ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

G/10030/93312/22701 1º Pròrroga  01.11-31.12.17 
1703003507 025  121.171,66 € 121.171,66 €   

2018 

 
 
 
G/10030/93312/22701 

1ºPròrroga 01.01- 31.03.18  
1703003507 027 181.757,49 € 181.757,49 €   

2º Pròrroga 01.04- 31.07.18 

1803000554  013 242.343,32 € 242.343,32 €   

3º Pròrroga 01.08- 30.09.18 
1803002524  013 121.171,66 € 121.171,66 €   

  
Totals 2.120.504,16 € 

2.120.504,11 
€ 0,05 €  

 

PART VARIABLE 
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 
 
G/10030/93312/22701 Adjudicació  1503003948 040 157,40 €   157,40 € 

2016 
 
G/10030/93312/22701 Romanent    1503003948 040 157,40 €  157,40 €  

 
 
 Adjudicació 1503003948 041 944,41 €  944,41 €  

2017 

 
G/10030/93312/22701 
 

Adjudicació 1503003948 042 787,00 €  787,00 €  

1º Pròrroga  01.11-31.12.17 
1703003507 026 157,40 €  157,40 €  

 
2018 
 
 

 
 
G/10030/93312/22701 
 

1ºPròrroga 01.01.18 al 
31.03.18  
1703003507  028 236,10 €  236,10 €  

2º Pròrroga 01.04- 31.07.18 
1803000554 014 314,80 €  314,80 €  

3º Pròrroga 01.08- 30.09.18 
1803002524 014 157,40 €  157,40 €  

  Totals 2.754,51 €  2.754,51 €  

 

De la present liquidació corresponent al LOT 7 resulta un saldo nul respecte del contractista 
i una economia a favor de la Diputació de Barcelona de 2.754,56 € (0,05 € de la part fixa 
més 2.754,51 € de la part variable). 
 
Així mateix, el sotasignat manifesta que la prestació objecte d’aquest lot 7 s’ha realitzat 
correctament i a plena satisfacció per part d’aquesta Corporació.” 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
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2. A la clàusula 1.26) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació es va establir no fixar termini de garantia donades les característiques i 
naturalesa de la contractació. 
 
3. L’article 222.4 del TRLCSP indica que s’ha d’aprovar la liquidació del contracte una 
vegada s’hagi complert la totalitat de la prestació a satisfacció de l’Administració. 
 
4. L’article 102.1 del TRLCSP estableix que la garantia es tornarà o cancel·larà quan 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el 
contracte o s’hagi declarat la seva resolució sense culpa del contractista. 
 
5. La competència per aprovar aquesta acord correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple, segons el que preveu l’apartat 3.1 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, 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 del Ple, 
adopti els següents:  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació del contracte corresponent al lot 7 (Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés del recinte MUNDET- Pavelló Nord - Edifici 
Serradell Trabal - Edifici Migjorn) de la contractació relativa al Servei de Vigilància, 
protecció i control d'accés per a la Seguretat dels recintes i dels edificis 
corporatius de la Diputació de Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) adjudicat per 
decret de data 23 de setembre de 2015 a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA (A58473158), de la qual resulta una economia per a la 
Corporació de 2.754,56 € (IVA inclòs). 
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, d’import 60.163,18 €, 
que va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació en data 6 de juliol de 2015, 
mitjançant valors de l’entitat Banco Sabadell, SA i que correspon a l’assentament núm. 
1000150173. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i 
retornar la garantia definitiva a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD, SA que correspon al lot 8 (Vigilància, protecció i control d’accés 
del recinte Maternitat – Pavelló Cambó – Pavelló Mestral) de la contractació 
relativa al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels 
recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots 
(exp. núm. 2015/0001599).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
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diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. En data 23 de setembre de 2015 per dictamen, es va adjudicar el contracte 
corresponent al lot 8 (Servei de vigilància, protecció i control d’accés del recinte 
Maternitat - Pavello Cambó - Pavelló Mestral) de la contractació relativa al Servei de 
Vigilància, protecció i control d'accés per a la Seguretat dels recintes i dels 
edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) a 
l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA (NIF A04038014) la 
qual va constituir una garantia definitiva per respondre de l’esmentat contracte. 
 
2. En data 2 de juliol de 2015 la garantia esmentada abans d’import 45.236,20 €, va 
ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació mitjançant valors de l’entitat 
Crédito y Caución, segons consta en el rebut acreditatiu que correspon a 
l’assentament  núm. 1000148260. 
 
3. La vigència del contracte va finalitzar el 30 de setembre de 2018. 
 
4. En data 9 de gener de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha emès 
un informe favorable de correcta prestació i de devolució de garantia. 
 
5. Amb data 9 de gener de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat  ha 
signat la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
 

 “ PART FIXA. RECINTE MATERNITAT 
 

 

 
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ 
PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/93313/22701 Adjudicació 15030003948 043 57.703,89 € 57.703,88 € 0,01 €  

2016 G/10030/93313/22701 Adjudicació 15030003948 044 346.223,35 € 317.371,34 €  28.852,01 € 

2017 G/10030/93313/22701 

Adjudicació 15030003948 045 288.519,46 € 288.519,46 €  - 

1º Pròrroga 01.11-31.12.17  
1703003507  029. 57.703,90 € 57.703,90 €  - 

2018 G/10030/93313/22701 

1º Pròrroga 01.01-31.03.18 
1703003507  031 

86.555,85 € 86.555,82 € 0,03 € 
 

2º Pròrroga  01.04-31.07.18 
1803000554  015 115.407,80 € 115.407,80 €  - 

3º Pròrroga 01.08-30.09.18 
1803002524  015 

57.703,90 € 57.703,88 € 0,02 € 
 

  

Totals 
 

1.009.818,15 € 
 

1.009.818,09 € 
 

0.06 €  
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PART VARIABLE 
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ 
PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/93313/22701 
Adjudicació   1503003948 
046 157,40 € 157,33 € 0,07 €  

2016 G/10030/93313/22701 
Adjudicació  1503003948  
047 944,41 € 944,04 € 0,37 €  

2017 G/10030/93313/22701 

Adjudicació 15030003948 
026 787,00 € 580,64 € 206,36 €  

1º Pròrroga 01.11-31.12.17  
1703003507  030. 157,40 €  157,40 €  

2018 G/10030/93313/22701 

1º Pròrroga 01.01-31.03.18 
1703003507  032 236,10 € 93,65 € 142,45 €  

2º Pròrroga  01.04-31.07.18 
1803000554  017 314,80 € 280,97 € 33,83 €  

3º Pròrroga 01.08-30.09.18 
1803002524  016 157,40 €  157,40 €  

  
Totals 2.754,51 € 2.056,63 € 697,88 €  

 

De la present liquidació corresponent al LOT 8 resulta un saldo nul respecte del contractista 
i una economia a favor de la Diputació de Barcelona de 697,94 € (0,06 € de la part fixa més 
697,88 € de la part variable). 

 

PART FIXA. CAMBÓ I MESTRAL 
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ 
PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/92021/22701 Adjudicació  1503003948 049 33.365,04 € 33.365,04 €   

2016 G/10030/92021/22701 Adjudicació 1503003948  050 200.190,27 € 183.507,72 €  16.682,55 € 

  Romanent   1503003948 050 16.682,55 € 16.682,55 €    

2017 G/10030/92021/22701 

Adjudicació 1503003948  051 166.825,22 € 166.825,22 €   

1ºPròrroga  01.11-31.12.17 
1703003507 033  

33.365,04 € 33.365,04 € 
  

2018 G/10030/92021/22701 

1ºPròrroga 01.01-31.03.18  
1703003507 034 50.047,56 € 50.047,56 €   

2º Pròrroga 01.04 - 31.07.18  
1803000554 016 66.730,08 € 66.730,08 €   

3º Pròrroga 01.08 - 30.09.18 
1803002524 017 

33.365,04 € 33.365,04 €  
 

  
Totals 583.888,25 € 583.888,25 €   

 

En referència al LOT 8.2 que correspon als Pavellons Cambó-Mestral resulta un saldo nul 
respecte del contractista, atès que les quantitats adjudicades i les pagades han resultat 
compensades.      
 
Així mateix, el sotasignat manifesta que la prestació objecte d’aquests lots 8.1 i 8.2 s’han 
realitzat correctament i a plena satisfacció per part d’aquesta corporació.” 
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Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
2. A la clàusula 1.26) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació es va establir no fixar termini de garantia donades les característiques i 
naturalesa de la contractació. 
 
3. L’article 222.4 del TRLCSP indica que s’ha d’aprovar la liquidació del contracte una 
vegada s’hagi complert la totalitat de la prestació a satisfacció de l’Administració. 
 
4. L’article 102.1 del TRLCSP estableix que la garantia es tornarà o cancel·larà quan 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el 
contracte o s’hagi declarat la seva resolució sense culpa del contractista. 
 
5. La competència per aprovar aquesta acord correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple, segons el que preveu l’apartat 3.1 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, de data 
9 de juliol de 2018 (publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018). 
 
Per tant, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, adopti els 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació del contracte corresponent al lot 8 (Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés del recinte Maternitat - Pavello Cambó - Pavelló 
Mestral) de la  contractació relativa al Servei de Vigilància, protecció i control 
d'accés per a la Seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació 
de Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) adjudicat per decret de data 23 de setembre 
de 2015 a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA (NIF 
A04038014), de la qual resulta una economia per a la Corporació de 697,94 € (IVA 
inclòs). 
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, d’import 45.236,20 €, 
que va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació en data 2 de juliol de 2015, 
mitjançant valors de l’entitat Crédito y Caución i que correspon a l’assentament núm. 
1000148260. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.” 
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15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i 
retornar la garantia definitiva a l’empresa COMPAÑIA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD, SA que correspon al lot 9 (Vigilància, protecció i control d’accés 
del recinte Torribera) de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció 
i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la 
Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. En data 23 de setembre de 2015 per dictamen, es va adjudicar el contracte 
corresponent al lot 9 (Servei de vigilància, protecció i control d’accés del recinte 
Torribera) de la contractació relativa al Servei de Vigilància, protecció i control 
d'accés per a la Seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació 
de Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) a l’empresa COMPAÑÍA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD, SA (A81808271), la qual va constituir una garantia definitiva per 
respondre de l’esmentat contracte. 
 
2. En data 7 de juliol de 2015 la garantia esmentada abans d’import 27.120,96 €, va 
ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació mitjançant valors de l’entitat 
Generali Seguros, segons consta en el rebut acreditatiu que correspon a l’assentament  
núm. 1000151121. 
 
3. La vigència del contracte va finalitzar el 30 de setembre de 2018. 
 
4. En data 9 de gener de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha emès 
un informe favorable de correcta prestació i de devolució de garantia. 
 
5. Amb data 9 de gener de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha signat 
la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
 

“PART FIXA 
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 

G/ 10030/93314/22701 

Adjudicació  
15030003948 052 54.693,94 € 54.693,94 €   

2016 
Adjudicació  
15030003948 053 328.163,61 € 300.816,67 €  27.346,94 € 

2017 

Romanent 2016  27.346,94 € 27.346,94 € 0,01 €  

Adjudicació  
15030003948 054 273.469,68 € 273.469,67 €   
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De la present liquidació corresponent a aquest contracte (lot 9) resulta un saldo nul respecte 
del contractista i una economia a favor de la Diputació de Barcelona de 0,04€. 
 
Així mateix, el sotasignat manifesta que la prestació objecte d’aquest contracte (lot 9) s’ha 
realitzat correctament i a plena satisfacció per part d’aquesta Corporació.” 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
2. A la clàusula 1.26) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació es va establir no fixar termini de garantia donades les característiques i 
naturalesa de la contractació. 
 
3. L’article 222.4 del TRLCSP indica que s’ha d’aprovar la liquidació del contracte una 
vegada s’hagi complert la totalitat de la prestació a satisfacció de l’Administració. 
 
4. L’article 102.1 del TRLCSP estableix que la garantia es tornarà o cancel·larà quan 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el 
contracte o s’hagi declarat la seva resolució sense culpa del contractista. 
 
5. La competència per aprovar aquesta acord correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple, segons el que preveu l’apartat 3.1 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, 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 del Ple adopti 
els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació del contracte corresponent al lot 9 (Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés del recinte Torribera) de la contractació relativa al 

 G/ 10030/93314/22701 

1ª pròrroga 1.01 -31.03 
1703003507 036 82.040,97 € 82.040,96 € 0,01 €  

2ª pròrroga 1.04 - 
31.07.18 1803000554 
018 109.387,96 € 109.387, 96 €   

3ª pròrroga 1.08-
30.09.18 1803002524 
018 54.693,98 € 54.693,96 € 0,02 €  

  
TOTAL 957.144,12 € 957.144,08 € 0,04 €  
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Servei de Vigilància, protecció i control d'accés per a la Seguretat dels recintes i 
dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) a 
l’empresa COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA (A81808271), de la qual 
resulta una economia per a la Corporació de 0,04 € (IVA inclòs). 
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, d’import 27.120,96 €, 
que va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació en data 7 de juliol de 2015, 
mitjançant valors de l’entitat Generali Seguros i que correspon a l’assentament núm. 
1000151121. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació el Ple, liquidar el contracte i 
retornar les garanties definitives a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD, SA que corresponen al lot 10 (Vigilància, protecció i control 
d’accés a la Plataforma de Distribució Logística) de la contractació relativa al 
Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i 
dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. 
núm. 2015/0001599).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 23 de setembre de 2015 per dictamen, es va adjudicar el contracte 
corresponent al lot 10 (Servei de vigilància, protecció i control d’accés a la Plataforma 
de Distribució Logística) de la contractació relativa al Servei de Vigilància, protecció i 
control d'accés per a la Seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la 
Diputació de Barcelona, (10 lots) (2015/0001599) a l’empresa GRUPO CONTROL 
EMPRESA DE SEGURIDAD, SA (NIF A04038014), la qual va constituir unes garanties 
definitives per respondre de l’esmentat contracte i una posterior modificació. 
 
2. Les garanties abans esmentades van ser constituïdes a la Tresoreria d’aquesta 
corporació, segons s’indica a continuació:  
 
Assentament                 Tipus                          Import                         Data 
 
1000148264  Valors entitat Crédito y  18.872,50 €            2 de juliol de 2015 
  Caución 
 
1000056986      Metàl·lic                      100,21 €            17 de març de 2017 
 
3. La vigència del contracte va finalitzar el 30 de setembre de 2018. 
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4. En data 9 de gener de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha emès 
un informe favorable de correcta prestació i de devolució de garantia. 
 
5. Amb data 9 de gener de 2019, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha signat 
la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
 

“PART FIXA.  
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2015 G/10030/92021/22701 
Adjudicació 1503003948 
055 37.454,54 € 37.454,54 €   

2016 
 
G/10030/92021/22701 

Adjudicació 1503003948 
056 224.727,25 205.999,97 €  18.727,28 € 

2017 

 
 
G/10030/92021/22701 

Romanent 2016  18.727,28 € 18.727,28 €  - 

Adjudicació 1503003948  
57 189.697,67 € 186.733,83 € 2.963,84 € - 

1ª pròrroga 2017 1.11-
31.12.17 
1703003507 037 37.939,54 € 37.939,52 € 0,02 €  

2018 G/10030/92021/22701 

1ª pròrroga 2017 1.01-
31.03.18 
1703003507 038 56.909,31 € 56.909,28 € 0,03 € - 

2ª Pròrroga 1.04- 31.07.18 
1803000554 019 75.879,08 € 75.879,08 €  - 

3ª Pròrroga 1.08- 30.09.18 
1803002524 019 37.939,54 € 37.939,52 € 0,02 € - 

  TOTAL 660.546,93 € 657.583,02 € 2.963,91 €  

 

De la present liquidació corresponent al LOT 10 resulta un saldo nul respecte del 
contractista i una economia a favor de la Diputació de Barcelona de 2.963,91 €. 
 
Així mateix, el sotasignat manifesta que la prestació objecte d’aquest lot 10 s’ha realitzat 
correctament i a plena satisfacció per part d’aquesta corporació.” 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
2. A la clàusula 1.26) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació es va establir no fixar termini de garantia donades les característiques i 
naturalesa de la contractació. 
 
3. L’article 222.4 del TRLCSP indica que s’ha d’aprovar la liquidació del contracte una 
vegada s’hagi complert la totalitat de la prestació a satisfacció de l’Administració. 
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4. L’article 102.1 del TRLCSP estableix que la garantia es tornarà o cancel·larà quan 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el 
contracte o s’hagi declarat la seva resolució sense culpa del contractista. 
 
5. La competència per aprovar aquesta acord correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple, segons el que preveu l’apartat 3.1 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, 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 del Ple, 
adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació del contracte corresponent al lot 10 (Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés a la Plataforma de Distribució Logística) de la 
contractació relativa al Servei de Vigilància, protecció i control d'accés per a la 
Seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, 
(10 lots) (2015/0001599) adjudicat per decret de data 23 de setembre de 2015 a 
l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA (NIF A04038014), de 
la qual resulta una economia per a la Corporació de 2.963,91 € (IVA inclòs). 
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista les garanties definitives que van ser 
constituïdes a la Tresoreria d’aquesta Corporació, d’acord amb el desglossament 
següent: 
 
Assentament                 Tipus                          Import                         Data 
 
1000148264  Valors entitat Crédito y  18.872,50 €            2 de juliol de 2015 
  Caución 
 
1000056986      Metàl·lic                      100,21 €            17 de març de 2017 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.” 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Junyent (CiU). 
 
Subdirecció d’Edificació 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució del 
concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció d’una proposta 
d’intervenció que servirà de base per a la contractació de la redacció del 
projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, 
projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la “rehabilitació i 
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adequació de l’edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a centre de 
recerca” (P17EI1998), declarar com a guanyador del concurs de projectes el 
lema PATI DINÀMIC, presentat per la proposta d’unió temporal d’empreses 
formada per les empreses BRULLET-DE LUNA I ASSOCIATS, SLP i FORGAS 
ARQUITECTES, SLP, declarar els candidats finalistes, establint l’ordre de 
classificació, i disposar la indemnització dels quatre equips finalistes (exp. núm. 
2017/0012464).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de 

data 18 de desembre de 2017 (ref. registre 696/17), es va aprovar l’expedient del 
concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció d’una 
proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació de la redacció 
del projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, 
projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la “Rehabilitació 
i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a centre de 
recerca” (P17EI1998), amb un pressupost total d’un milió tres-cents disset mil vuit-
cents setanta-cinc euros (1.317.875,00 €), IVA exclòs, més dos-cents setanta-sis 
mil set-cents cinquanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims (276.753,75 €), en 
concepte del 21 % d’IVA. El pressupost total inclou el pressupost de les 
indemnitzacions als participants seleccionats que no resultin guanyadors del 
concurs per import de dotze mil euros (12.000,00 €), IVA exclòs, i el pressupost de 
la contractació dels serveis abans relacionats per import d’un milió tres-cents cinc 
mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.305.875,00 €), IVA exclòs. 

 
2. En la mateixa sessió, la Junta de Govern va acordar la tramitació del concurs de 

projectes de referència mitjançant procediment restringit a cinc participants, amb 
més d’un criteri de valoració, subjecte a regulació harmonitzada, en la modalitat 
establerta a l’article 184.2.a) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), i va 
aprovar el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de bases del concurs de 
projectes i de clàusules administratives particulars que hauran de regir la 
contractació dels serveis esmentats. 

 
3. La licitació del concurs de projectes es va publicar en el perfil del contractant i en el 

BOPB, en data 10 de gener de 2018, en el DOUE, en data 11 de gener de 2018, i 
en el BOE, en data 18 de gener de 2018. 

 
4. El 21 de febrer de 2018, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 de la fase 1 

(sol·licituds de participació, capacitat i solvència mínima) de tots els sol·licitants, 
acordant requerir a aquells que havien de fer esmenes. Un cop fetes les esmenes 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

requerides, tots els sol·licitants van ser admesos a prendre part en el present 
concurs. 

 
5. El 28 de febrer de 2018, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de la fase 1 

(criteris de selecció dels participants) presentat per tots els participants en el 
concurs de projectes. 

 
6. El 25 d’abril de 2018, es va fer públic l’informe del Jurat de valoració dels criteris 

per a la selecció dels cinc participants, emès en data 24 d’abril de 2018. 
 
7. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de 

data 14 de juny de 2018 (ref. registre 277/18), de conformitat amb la proposta del 
Jurat, es va acordar seleccionar els cinc equips següents per a què presentessin la 
proposta d’intervenció per a la rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de 
l’Escola Industrial com a centre de recerca: 

 
1. Proposta d’UTE MANGADO Y ASOCIADOS, SL i SANABRIA & PLANAS-

GALLEGO, SLP i IGNACIO PARICIO ANSOATEGUI. 
2. Proposta d’UTE BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS, SLP i FORGAS 

ARQUITECTES, SLP. 
3. Proposta d’UTE BONELL i GIL ARQUITECTES, SLP i RAVETLLAT 

ARQUITECTURA, SLP. 
4. Proposta d’UTE DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA, SLP i CALDERON 

FOLCH STUDIO, SLP. 
5. Proposta d’UTE ALBERT VITALLER, ARQUITECTURA, SLPU i BATLLE I 

ROIG ARQUITECTURA, SLP. 
 
8. El 26 de juny de 2018, es van  enviar les invitacions als cinc equips seleccionats 

per a presentar la proposta d’intervenció, establint que el termini màxim per a la 
seva presentació, seria el 17 de setembre de 2018. 

 
9. El 12 de desembre de 2018, es va fer públic el veredicte del Jurat que intervé en el 

concurs de projectes de referència, el qual es transcriu literalment: 
 
“Veredicte del concurs de projectes mitjançant procediment restringit a cinc 
concursants per a la selecció d’una proposta d’intervenció que ha de servir de base 
per a contractar la redacció del projecte bàsic i d’execució, la certificació d’eficiència 
energètica de l’edifici, el projecte d’activitats ambientals i la posterior direcció d’obra 
de la «Rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a 
centre de recerca» 
 
Exp. núm. 2017/0012464 
 
Concurs de projectes: Procediment restringit a cinc concursants, amb intervenció de jurat, 
promogut per la Subdirecció d’Edificació que ha de servir de base per a contractar els 
serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució, la certificació d’eficiència energètica de 
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l’edifici, el projecte d’activitats ambientals i la posterior direcció d’obra de la «Rehabilitació i 
adequació de l’Edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca». 
 
Assumpte: Veredicte del concurs de projectes a partir de la documentació presentada pels 
licitadors, d’acord amb els criteris de selecció establerts a la clàusula 2.7 d'aquest plec. 
 
El 8 d’octubre de 2018 el jurat va obrir la documentació i va deliberar sobre les cinc 
propostes presentades, els lemes de les quals són: 

 Biocenosi sota els umbracles 

 Idibisti 

 Pati dinàmic 

 Thoreau 

 Restaurar rehabilitar 
 
El jurat es va tornar a reunir el 24 d’octubre de 2018 per a acabar de deliberar. 
 
D’acord amb la clàusula 2.7 del Plec de bases i clàusules administratives particulars que 
regeixen aquest concurs de projectes, els criteris de selecció dels participants són els que 
es transcriuen a continuació, fins a un màxim de 100 punts: 

 
1. Qualitat arquitectònica de la proposta (40 punts) 

a. Qualitat arquitectònica: Es valorarà conjuntament la qualitat dels espais, els disseny i 
l’estratègia del projecte (fins a 24 punts). 

b. Criteris d’intervenció en els elements històrics de l’edifici i integració de la nova 
arquitectura en l’edifici existent (fins a 8 punts). 

c. Relació de l’equipament amb l’entorn i amb la ciutat (fins a 4 punts). 
d. Elements arquitectònics innovadors (fins a 4 punts). 

 
2. Programa funcional (35 punts) 

a. Adequació del programa d’usos proposat als requeriments funcionals i claredat en la 
zonificació dels diferents usos (fins a 18 punts). 

b. Modularitat i flexibilitat (fins a 6 punts). 
c. Plantejament dels sistemes d’instal·lacions i reserva dels espais necessaris (fins a 6 

punts). 
d. Eficiència de la distribució proposada i facilitat de promoció de les relacions internes 

entre els usuaris (fins a 5 punts). 
 

3. Criteris ambientals (8 punts) 
a. Contribució a la sostenibilitat mediambiental per damunt de l’estricte compliment 

normatiu, amb la voluntat de tendir cap a un edifici de consum energètic gairebé nul 
(fins a 8 punts). 

 

4. Justificació de la sostenibilitat de la proposta (8 punts) 
a. Relació entre els sistemes constructius proposats i els criteris de manteniment de 

l’edifici (fins a 4 punts). 
b. Justificació dels costos de manteniment de l’edifici a curt i llarg termini (fins a 4 

punts). 
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5. Adequació econòmica de la proposta (5 punts) 
a. Viabilitat econòmica de la proposta en relació amb el cost previst: es dona la màxima 

puntuació a la proposta que presenta l'anàlisi de costos més ben justificada (fins a 5 
punts). 

 
6. Utilització de la metodologia BIM (4 punts) 

a. Modelització i parametrització del projecte amb la metodologia BIM. Es valora cada 
proposta en funció del grau de definició del model i la seva utilitat tant pel que fa al 
procés d’execució de la rehabilitació de l’edifici com al manteniment i explotació 
posteriors, un cop finalitzada l’obra (fins a 4 punts). 

 
La proposta ha de detallar: 
 

 Descripció dels criteris del procés de modelització, categorització d’objectes, taxonomia 
de nivells de les diferents disciplines que desenvolupen l’arquitectura, les estructures i 
les instal·lacions. 

 Descripció del criteris de modelització de la informació i, segons disciplina, amb LOD200 
(Level of Development), com a mínim per a la fase de disseny, i LOD300 fins a LOD400 
per a la fase d’execució i obra acabada (as-built).  

 Descripció del procés de control de qualitat del model natiu i de l’IFC per a garantir els 
estàndards del BIM i la compatibilitat amb els diferents programaris i versions concretes. 

 
Sistema de valoració:  
 

Descripció 
Fins a ... 
punts 

Nivell de categorització i classificació dels objectes 1,00 

Nivell de desenvolupament de la modelització de les diferents 
disciplines 

2,00 

Control de qualitat 1,00 

 
Per a valorar aquesta millora s'han d'acreditar la titulació i l'experiència del personal de 
l’equip, la disposició dels mitjans i les instal·lacions necessàries per a treballar en entorns 
BIM. 
 
Seguidament es recullen les valoracions tècniques i les puntuacions, juntament amb les 
explicacions i els aclariments oportuns que, d’acord amb els criteris establerts en el plec de 
bases del concurs, han fet els membres del jurat. 
 
Biocenosi sota els umbracles 
 
1. Qualitat arquitectònica: 32 punts 
 
a. Qualitat arquitectònica: 20 punts 

La proposta del projecte es basa en la creació de dos grans umbracles on es 
desenvolupa i relaciona l'edifici. Per a permetre l'entrada de llum i aire a la planta 
soterrani es buida la planta dels patis. Al final del pati es generen dos volums de 
connexió —molt contundents—, on se situen les sales i els elements de comunicació. 
Cal destacar que aquests volums tanquen i redueixen excessivament les dimensions del 
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pati. La creació dels nuclis de comunicació adherits a l'eix central redueix encara més la 
dimensió del pati. 

 
La planta soterrani mostra un excés d’espais de circulació i una organització ordenada 
de les àrees de treball, cosa que permet una adaptació a altres programes com a 
possibles canvis que es poden produir amb el pas del temps. L’excés d’espais de 
circulació es compensa amb l’addició de les peces dels testers i l’ampliació del cos 
central, que tanquen els patis i redueixen la llum del recinte. La planta baixa i les 
superiors respecten l’estructura existent, de manera que la intervenció estructural de la 
proposta busca una certa simplicitat. A les dues primeres plantes aquesta simplicitat 
s’articula per àmbits, tancats per un costat i oberts per l’altre, de manera que la circulació 
interior és un espai obert amb llum diferida de l’exterior. En canvi, no passa el mateix a la 
segona planta, on els recorreguts es fan entre espais tancats i, per tant, la percepció de 
la llum es redueix. 

 
b. Criteris d’intervenció en el patrimoni: 6 punts 

L'obturació del pati amb els cossos adossats al final disminueix la presència de les 
façanes. Tanmateix, els tancaments verticals d'aquests cossos, que repliquen l'umbracle, 
adquireixen un protagonisme excessiu. S'aposta per continuar els patis de Rubió fins a la 
planta soterrani, i és més dubtosa la voluntat de crear una façana nova a la secció de les 
voltes de Guastavino. 

 
c. Relació amb l’entorn: 3 punts 

Es valora molt favorablement la nova organització i l'entrada a l'edifici. L’eliminació d'una 
de les escales permet crear un nou espai de relació, molt fluid entre l'edifici i la ciutat, la 
qual cosa resol adequadament el canvi d'eix entre l'edifici i el vestíbul del carrer del 
Comte d'Urgell, però ignora la possibilitat de relacionar-se a través del passatge. 

 
d. Elements arquitectònics innovadors: 3 punts 

La inserció de l'umbracle millora el sistema de funcionament climàtic de l'edifici, però 
aquesta actuació, tot i ser favorable, no es pot considerar una proposta innovadora. 

 
2. Programa funcional: 29 punts 
 
a. Adequació al programa funcional: 16 punts 

La proposta s'adequa als requeriments proposats. La creació de dos nous volums als 
extrems dels patis genera un nou circuit de circulació en forma de vuit que afavoreix les 
relacions i comunicacions dels usuaris. L'espina dorsal de l'edifici amb els accessos 
principals queda reforçada per la superposició de la nova circulació. 
 
L’accés principal incorpora l’espai d’una de les actuals escales del soterrani, que 
s’enderroca per a resoldre el control d’accés. Es proposen dos accessos verticals 
principals i dos de secundaris, millor posicionats els primers que els segons, i es 
potencia l’escala com a recorregut vertical principal. 

 
b. Modularitat i flexibilitat: 5 punts 

Es crea un recorregut en forma de vuit amb dos nous volums que tanquen els patis i 
incorporen els accessos secundaris. Així augmenten les possibilitats de distribució dels 
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espais i no se'n mostra l'impacte compositiu en el volum exterior de Rubió. El doble 
accés de cada nau permet organitzacions més flexibles. 

 
c. Plantejament dels sistemes de les instal·lacions: 4 punts 
 

L'edició disposa d'uns patis, com a passos d'instal·lacions verticals de grans dimensions 
que permeten el bon funcionament de les instal·lacions. 
Els terres tècnics ajuden a arribar a cada lloc de treball, amb la corresponent versatilitat 
de treball. Es proposa un sistema separatiu i de recuperació d'aigües d'alta eficiència:  

 
- Descripció estàndard i sistema molt convencional, amb refredadores i caldera de gas 

de condensació (en funció dels costos).  
- Distribució de calor-fred per ventilovectors, que, si no hi ha cel ras, pot generar soroll, 

moviments d’aire i impacte arquitectònic. 
 
d. Eficiència de la distribució i relacions entre els usuaris: 4 punts 

La proposta de circulacions, l'eix central i l'umbracle faciliten les interrelacions entre els 
usuaris. Els esquemes són favorables, però falta cohesió entre els elements. Cal 
assenyalar que en certes èpoques l'umbracle es farà servir menys. 

 
3. Criteris ambientals: 4 punts 
 
a. Contribució a la sostenibilitat: 4 punts 

La transformació dels patis en umbracles afavoreix el microclima de l'edifici durant les 
èpoques caloroses. En general, es considera que l'edifici millora l'estat climàtic. 

 
4. Justificació de la sostenibilitat de la proposta: 7 punts 
 
a. Relació entre els sistemes constructius i el manteniment: 4 punts 

El projecte denota un gran rigor en els esquemes proposats, amb tecnologies conegudes 
que no fan cap proposta fora de límits. Els esquemes de distribució són clars i senzills. El 
projecte és coherent i correcte i segueix uns estàndards determinats.  

 
b. Justificació dels costos del manteniment: 3 punts 

Les instal·lacions estan concentrades i controlades, i permeten una accessibilitat fàcil i 
un control senzill. 

 
5. Adequació econòmica de la proposta: 4 punts 
 
a. Viabilitat econòmica de la proposta: 4 punts 

Compleix els requisits sol·licitats. 
 
6. Utilització de la metodologia BIM: 4 punts 
 
a. Propostes que incorporen la modelització: 4 punts 

Compleix els requisits sol·licitats. 
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Idibisti 
 
1. Qualitat arquitectònica: 33 punts 
 
a. Qualitat arquitectònica: 22 punts 

Cal destacar l'esforç per posar en valor l’antiga planta de telers i rescatar l'edifici projectat 
per Rubió i Bellver. Com a estratègia de projecte, es recuperen al màxim els pilars de la 
planta soterrani que no suporten càrregues estructurals. L'accés principal es fa des del 
carrer del Comte d'Urgell, però no soluciona la fluïdesa de l’accés, ja que es manté el 
mateix esquema, molt poc funcional. El projecte distribueix els espais de la manera 
següent: dues naus per al Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) i dues 
per a la resta d'institucions. Aquesta distribució fa difícil la flexibilitat dels espais de 
treball, i en redueix la modularitat. L'espai central té dos nuclis de comunicacions 
verticals i cada nau té un altre nucli de comunicació intern. 
 
Aquesta proposta és la que ofereix una major quantitat d’espai a la planta soterrani i 
recupera íntegrament la nau de Can Batlló. Es respecten les transformacions estructurals 
de l’ampliació de Rubió i Bellver i es recuperen les lluernes verticals que donen als 
espais oberts. La planta té l’avantatge de disposar d’un pas transversal que es converteix 
en l'espai de relació i comunicació de l’edifici. 
 
El més encertat de la proposta és el respecte a l’arquitectura existent, ja que es preserva 
l’evolució soferta per l’edifici al llarg de la història com a patrimoni a preservar. La 
proposta té una gran maduresa arquitectònica, en mantenir un concepte totalment actual 
d’entendre la restauració com una actitud de servei davant de qualsevol lluïment 
personal, en benefici d’una economia de mitjans.  

 
b. Criteris d’intervenció en el patrimoni: 7 punts 

La intervenció fa un èmfasi especial en la recuperació de l'espai soterrat, cobreix els 
patis oberts als anys vuitanta i recupera els pilars i les entrades de llum, de manera que 
es transforma en l'espai emblema de l'edifici. Als patis es col·loquen uns tendals per a 
crear un espai d'ombra a l'estiu. Cal destacar l'interès per a recuperar els pilars de fosa 
que no es troben sobre les càrregues de les naus superiors. 
 
Les plantes superiors mostren l’esforç de fer passos oberts entre les dependències de 
les naus transversals i disposen d’una llum diferida de les façanes laterals, cosa que 
ofereix una organització versàtil del projecte. El tancament de lones en els patis dona 
una qualitat ambiental, ja que temperen les condicions climàtiques. Això permet fer servir 
els patis com a espais de relaxació en certes èpoques de l’any. 

 
c. Relació amb l’entorn: 2 punts 

El projecte no proposa cap estratègia contundent de relació amb l'entorn i la ciutat ni amb 
el recinte, i rebutja la possibilitat d'obrir l'edifici al carrer del Vent. Cal destacar l'actuació 
de jardineria al pati que envolta la planta soterrada. 

 
d. Elements arquitectònics innovadors: 2 punts 

Es proposa la utilització de sistemes constructius amb un alt grau d'industrialització, com 
fusteries laminades, taulers HPL, peces prefabricades de formigó, sostres de fibres 
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vegetals, etc. En general, els elements proposats s'utilitzen normalment en l'àmbit de la 
construcció. 

 
2. Programa funcional: 27 punts 
 
a. Adequació al programa funcional: 14 punts 

L’organització es basa en les naus actuals, amb l'estructura vertical interna i l'accés 
central. L’accés principal resulta insuficient: no hi ha espai per al control d’accés ni per a 
una bona gestió de fluxos.  
 
Es proposen dos accessos verticals principals clars i quatre de secundaris, amb 
preponderància de l’ascensor, que fa de l’escala un accés marginal. Amb la voluntat de 
mantenir les dues escales de baixada, no es dona cap solució satisfactòria a la 
funcionalitat de l’accés principal, i es considera que la disposició del tancament vidrat per 
davant de la portalada resulta artificial i desproporcionat per a les funcions que intenta 
integrar. 

 
b. Modularitat i flexibilitat: 4 punts 

Com s'ha comentat, la divisió del projecte amb naus redueix la versatilitat de la proposta. 
 
c. Plantejament dels sistemes de les instal·lacions: 6 punts 

El plantejament de les instal·lacions es favorable per a aconseguir un equilibri global de 
l'edifici. La implantació de sistemes de gestió afavoreix el control i la flexibilitat de les 
instal·lacions. La utilització d'uns sistemes de distribució amb canals tècnics, tot i ser 
correcte, no permet la versatilitat que altres sistemes poden donar a l'edifici. 

 
d. Eficiència de la distribució i relacions entre els usuaris: 3 punts 

El projecte assumeix, d'entrada, la dificultat d'inscriure un projecte funcional complex en 
un edifici en forma d'hac, i opta per configurar quatre mòduls independents en què els 
diferents usuaris es relacionen al nivell de la planta soterrani (sala Guastavino). El 
projecte de cada institució es desenvolupa en vertical i es considera que no genera prou 
interrelació entre els usuaris. 

 
3. Criteris ambientals: 6 punts 
 
a. Contribució a la sostenibilitat: 6 punts 

Es redueix la demanda (tendals + ventilació) sense gaire definició ni tractament de 
l’embolcall. Les reduccions i les millores de les eficiències dels equips són genèriques, 
sense fer aportacions sobre la normativa. 
Es proposa una protecció solar dels patis poc creïble, amb tendals massa amples i alts, i, 
probablement, amb un manteniment costós. 

 
4. Justificació de la sostenibilitat de la proposta: 8 punts 
 
a. Relació entre els sistemes constructius i el manteniment: 4 punts 

Es proposa la utilització de pocs materials, però de qualitat, amb un control acurat i una 
posada en l'obra en sec. S'assenyala que la implantació d'un sistema de gestió i control 
integrat pot afavorir el control i la sostenibilitat de la proposta. 
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b. Justificació dels costos del manteniment: 4 punts 
Es fa una valoració estimada dels costos anuals de manteniment. 

 
5. Adequació econòmica de la proposta: 5 punts 
 
a. Viabilitat econòmica de la proposta: 5 punts 

Compleix els requisits sol·licitats. 
 
6. Utilització de la metodologia BIM: 4 punts 
 
a. Propostes que incorporen la modelització: 4 punts 

Compleix els requisits sol·licitats. 
 
Pati dinàmic 
 
1.Qualitat arquitectònica: 37 punts 
 
a. Qualitat arquitectònica: 22 punts 

La creació i transformació del pati en un espai de relació i comunicació de totes les 
plantes és l'eix vertebral d'aquesta proposta i el que la destaca respecte de la resta. El 
pati es converteix en un umbracle amb lluernes com a espai de transició entre l'interior i 
l'exterior que s'adapta a les diverses situacions del nostre clima. Cal destacar el pati 
perimetral i la seva relació amb els edificis que l'envolten. Es permet que l'anell de la 
planta soterrani sigui continu i es fa un estudi molt acurat de la vegetació autòctona per a 
evitar que sigui un espai d'evacuació. Els espais interiors i exteriors que es generen són 
de gran qualitat i fomenten el treball i les relacions entre els usuaris de les diverses 
institucions. L’obertura de la planta soterrani modifica substancialment la proposta inicial 
de Guastavino. Es proposen dos sistemes estructurals alternatius: l'un proposa 
enderrocar la coberta i dissenyar-ne una de nova que sostingui els forjats intermedis (la 
qual cosa suposa modificar la funció dels pilars, que es transformarien en tensors, però 
no es valora la repercussió de traslladar les càrregues a la fonamentació, ni les 
implicacions estructurals que això representa). El segon sistema es decanta per la 
prudència i manté l’estructura actual. Per tant, cal utilitzar el que representi un cost 
econòmic menor en funció de la dotació econòmica disponible. 
 
Finalment, cal destacar que el tancament del pati amb panells de vidre que 
transparenten l’organització primitiva és una solució de gran subtilesa, ja que permet 
preservar visualment la composició volumètrica inicial al mateix temps que millora 
tèrmicament el recinte per mitjans naturals. 
 

b. Criteris d’intervenció en el patrimoni: 7 punts 
El projecte proposa una actuació valenta, però alhora curosa, respecte dels dos edificis 
existents, no tant per a crear-ne un tercer de nou, sinó per a fusionar-los de manera més 
articulada. 
 
S'aposta per continuar els patis de Rubió fins a la planta soterrani; en el tractament del 
tall s'explica que es tracta d’una secció de l’edifici original i no d’una façana.  
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Es fa una resposta contundent i articuladora al problema del doble eix d’accés entre els 
edificis Guastavino i Rubió. Per tal d’alliberar l’espai necessari, s'elimina una de les dues 
escales originals (mal situada en el projecte de Rubió) per a connectar amb el soterrani. 
 
Es proposa eliminar els ampits alts actuals de les finestres del pati com a millora 
funcional i de connexió visual. 

 
c. Relació amb l’entorn: 4 punts 

La proposta redefineix l'accés des del carrer del Comte d'Urgell: en primer lloc, genera 
uns elements informatius i de reclam situats a cada costat de l'entrada principal que 
informen sobre les diverses entitats i les seves activitats. Seguidament refà l'accés amb 
l'eliminació d'una de les dues escales que tapa una de les dues portes, i genera un nou 
espai de recepció i control. La proposta soluciona de manera elegant i coherent un punt 
important de l'edifici, i resol el canvi d'eix entre l'edifici de Rubió, la plaça coberta i la 
ciutat. L'obertura del pati al carrer del Vent aconsegueix un segon accés directe a l'espai 
d'interrelació, facilita la integració de l'edifici dins el conjunt de l'Escola Industrial, i ofereix 
una nova façana exterior, que l'edifici actual no té. 
 
Es proposa recuperar les terrasses residuals de la PB i dotar-les de contingut, tot i que 
no hi ha proposta per a la part frontal (ara molt malmesa) al carrer del Vent. 
 
També es proposa la millora —i continuïtat perimetral— del pati anglès, la vegetació i el 
paviment, sense detallar el tractament de les sortides de la PB. 

 
d. Elements arquitectònics innovadors: 4 punts 

El pati i el seu sistema de passeres i accessos són l'element innovador del projecte. La 
coberta pot ser un hivernacle a l'hivern i un umbracle a l'estiu. També es transforma en 
un sistema de captació d'energia. La possibilitat d'obrir la coberta com un element 
regulador del clima i de l'entorn és més elaborada que en les altres propostes 

 
2. Programa funcional: 35 punts 
 
a. Adequació al programa funcional: 18 punts 

Els accessos verticals principals es traslladen als patis amb escales en tots els 
recorreguts, mentre que els grups d’ascensors resten clars però discrets i es facilita el 
desplaçament interessant i relacional per l’edifici, sobretot a PS-PB-P1. 
 

b. Modularitat i flexibilitat: 6 punts 
El projecte parteix de la idea d’espais de diferents mides que es relacionen, i no tant del 
programa concret de les entitats que s’hi instal·laran. Això dona una perspectiva d’ús 
molt més interessant. 

 
La proposta diferenciadora és l’accés central pel pati, amb recorreguts transversals (a 
cota) i longitudinals (escales) de connexió que multipliquen les opcions distributives. Tots 
els espais poden tenir accés diferenciat des dels grans vestíbuls dels patis. 
 
L'accés des del pati permet articular un sistema de mòduls mínim amb diversos sistemes 
d'agrupació, i fa l'edifici molt eficient. El mòdul permet agrupar el sistema per projectes, 
equips, etc. 
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c. Plantejament dels sistemes de les instal·lacions: 6 punts 

Es disposa d'un sistema de producció base amb geotèrmia i un de producció punta amb 
aerotèrmia, per a aprofitar l’eficiència de la geotèrmia en la major part del consum i 
tractar les puntes amb bombes de calor aire-aire per a reduir l’espai necessari i el cost 
inicial d’inversió. Pel que fa a la distribució, hi ha dues explicacions: volum d’aire variable 
i/o ventiloconductors o inductors, cosa que representa una falta de coherència. 
 
S’ha pensat en el sistema DALI per a la modularitat de l'enllumenat.  

 
En general es tracta d’una proposta actual i s’adapta a les necessitats de modularitat i 
eficiència. 

 
d. Eficiència de la distribució i relacions entre els usuaris: 5 punts 

El pati és el centre de relació dels usuaris del recinte: és una zona de treball en xarxa, 
però també de descans. Des d'aquesta zona s'accedeix a les oficines i a altres zones de 
treball. 

 
3. Criteris ambientals: 8 punts 
 
a. Contribució a la sostenibilitat: 8 punts 

La proposta tendeix a aconseguir un edifici amb un consum quasi zero mitjançant 
diverses estratègies d'actuació. L'estratègia bàsica és procurar reduir la despesa 
energètica, i l'aparició del pati fa que les façanes internes redueixin dràsticament les 
pèrdues tant a l'estiu com a l'hivern. També es proposen altres estratègies: equips de 
cabal variable, alta eficiència, entrada de llum natural, etc. Aquesta proposta, juntament 
amb l'aportació fotovoltaica, aconsegueix un conjunt unitari i molt eficient. 

 
4. Justificació de la sostenibilitat de la proposta: 7 punts 
 
a. Relació entre els sistemes constructius i el manteniment: 4 punts  

Es proposen materials amb baixes necessitats de manteniment: a les zones existents es 
conserven el ferro, la fosa i la coberta ceràmica; a les noves, s'instal·len fustes laminades 
certificades, acer, etc. L'agrupament dels espais tècnics i la sectorització de l'edifici 
permeten un manteniment fàcil i un control senzill. 
 
La justificació respecte de la seguretat contra els incendis (consideració del pati com a 
espai exterior i tractament dels recorreguts d’evacuació) és clau en la versemblança del 
projecte, però caldrà detallar-la durant la redacció i verificar-la des d’un bon 
començament. 

 
b. Justificació dels costos del manteniment: 3 punts 

Es descriuen força acuradament els processos de manteniment de l'edifici a curt i llarg 
termini. Cal destacar que la flexibilitat de la proposta permet una transformació dels 
espais i una adaptació del programa al pas del temps. 

 
5. Adequació econòmica de la proposta: 4 punts 
 
a. Viabilitat econòmica de la proposta: 4 punts 
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El projecte es pot resoldre amb costos raonables, si es renuncia al canvi de sistema 
estructural de l’edifici de Rubió. Per contra, l’aprofitament del pati com a espai de 
circulació millora molt les ràtios d’eficiència de la planta i permet incrementar l’espai 
disponible per a la recerca, en eliminar part de les circulacions de l’edifici actual. 

 
6. Utilització de la metodologia BIM: 4 punts 
 
a. Propostes que incorporen la modelització: 4 punts 

Compleix els requisits sol·licitats. 
 

Thoreau 
 
1. Qualitat arquitectònica: 30 punts 
 
a. Qualitat arquitectònica: 19 punts 

La proposta presentada aposta per recuperar la imatge de la planta soterrada que Rafael 
Guastavino va projectar com a sala de tissatge per a cobrir el pati amb un vidre i 
transformar-lo en un gran hivernacle. Aquesta proposta té un cost molt elevat, ja que cal 
buidar la coberta i els forjats per a eliminar tots els pilars que sostenen part de l'edifici. És 
una proposta força controvertida pel desequilibri en els beneficis de recuperar la integritat 
de l'arquitectura de Guastavino, en considerar-la un valor absolut que condiciona tot el 
projecte. 
 
La proposta d’eliminar els pilars centrals de les naus de Rubió es resol correctament amb 
uns canvis constructius ben desenvolupats, però tot el procés constructiu no es tradueix 
en una millora de l’espai general de l’edifici. Les distribucions, el programa i el cost 
econòmic no fan necessaris aquest tipus de proposta. 

 
b. Criteris d’intervenció en el patrimoni: 6 punts 

El criteri d'intervenció, com ja s'ha destacat, és la recuperació de la imatge de la planta 
soterrani, un gran espai de treball; en un segon lloc es deixa l'ampliació que es va dur a 
terme posteriorment. 

 
c. Relació amb l’entorn: 3 punts 

Cal ser conscient que la posició de l'edifici és força complexa, però la proposta no resol 
la relació i la connexió entre el centre de recerca, la plaça coberta d'accés i la ciutat. Els 
accessos són els mateixos que tenim actualment. L'edifici s'articula a partir de l’eix 
central: surt des de la plaça coberta al costat del carrer del Comte d'Urgell, travessa 
l'edifici, es crea un pont —difícil de construir pel desnivell de l'edifici— i utilitza els 
accessos de l'Edifici 25 com espai de pas. És, doncs, una proposta que cal ser treballada 
en secció, ja que és força incompatible sobretot pel desnivell del terreny i la utilització 
d'usos diferents als del concurs. 
 
L'organització de la planta baixa té una gran oferta d’espais tancats, amb molts passos 
de circulació que no reben llum i dificulten les relacions entre les diferents àrees. 

 
d. Elements arquitectònics innovadors: 2 punts 

Com a element innovador es proposa l'hivernacle, que es transforma en un espai de 
relació i de cotreball. A aquest espai, però, li falta cohesió amb la resta de components 
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de l'edifici. És un espai al qual s'hi ha d'anar, cosa que dificulta la idea proposada. 
Tanmateix, el pla de vidre és una solució encertada, ja que visualment conserva la 
volumetria inicial i els espais dels patis guanyen en qualitat com a espais de relació, tot i 
que no es matisa com es ventila el recinte. 

 
2. Programa funcional: 27 punts 
 
a. Adequació al programa funcional: 14 punts 

Els diversos usos es distribueixen per les plantes i les entitats tenen els serveis 
dispersos. Per exemple, el Barcelona Institute of Science and Technology ocupa la 
meitat de la planta soterrada, una part de la primera i tota la tercera. Aquesta proposta 
dificulta la interrelació de les feines de l'entitat. 
 
Es proposa un accés vertical central a la unió actual de les dues naus amb una escala 
oberta. La posició i el nombre d’ascensors no semblen els adequats per a un edifici 
d’aquestes dimensions.  
 
La proposta de circulacions en vuit millora la connectivitat actual. 

 
b. Modularitat i flexibilitat: 4 punts 

L'eliminació dels pilars de les plantes baixa, primera i segona permet un espai lliure i 
diàfan de distribució. Tot i això les distribucions proposades han de ser més coherents i 
no s'han de centrar en la simple resolució d'un programa que pot variar molt fàcilment. 

 
c. Plantejament dels sistemes de les instal·lacions: 6 punts 

Es proposen uns grans nuclis verticals de distribució de les instal·lacions. Les plantes 
tenen un gran fals sostre per a distribuir la varietat de serveis, i a la planta soterrada es 
proposa un gran terra tècnic. 
 
La proposta de les instal·lacions és eficient i adequada al tipus d’edifici: producció de 
calor i fred per geotèrmia, amb compensació d’injeccions de calor i fred al sòl, i puntes de 
fred amb refredadores aire-aigua, distribució per aire amb volum d’aire variable (VAV) 
per a eliminar ventiladors (soroll) i filtres (manteniment) als espais d’oficines. El sistema 
permet l’aportació d’aire 100 % exterior (amb recuperadors de calor) per a millorar les 
condicions ambientals interiors. A la planta soterrani s’opta per un terra radiant i 
l'aportació de renovació pel sòl. 

 
d. Eficiència de la distribució i relacions entre els usuaris: 3 punts 

La distribució d'una mateixa entitat en plantes no contínues dificulta el funcionament i fa 
augmentar els desplaçaments. El pati és l'eix de comunicació i relació, però cal anar-hi 
expressament. L'espina de distribució és realment l'espai de relació i comunicació de 
l'edifici. S'utilitza un sistema de bomba de calor geotèrmica i un gran espai per a les sales 
de producció i distribució a la planta coberta. 

 
3. Criteris ambientals: 6 punts 
 
a. Contribució a la sostenibilitat: 6 punts 

La proposta de sostenibilitat ambiental és molt bona i coherent. Es demostra com pot 
funcionar l'edifici en les diverses èpoques de l'any i com es pot tendir a un edifici amb un 
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consum quasi nul. Cal considerar com a punt crític l'enderroc de la coberta i els forjats, la 
qual cosa generarà una gran quantitat de residus de considerable cost ambiental i 
econòmic. 
 

4. Justificació de la sostenibilitat de la proposta: 7 punts 
 
a. Relació entre els sistemes constructius i el manteniment: 3 punts 

La proposta és coherent: materials inicialment assimilables als existents i materials nous 
reciclats, reciclables i d'alta durabilitat. Cal considerar, però, que la solució de substituir la 
coberta i els fotjats de Rubió genera una gran quantitat de residus que cal considerar. 

 
b. Justificació dels costos del manteniment: 4 punts 

S'analitzen els costos d'una manera global i es proposa reduir a llarg termini les 
despeses del cicle de vida dels materials. 

 
5. Adequació econòmica de la proposta: 2 punts 
 
a. Viabilitat econòmica de la proposta: 2 punts 

Tot i que es desenvolupa un esquema econòmic, no està clar si el cost de l'enderroc de 
la coberta i els forjats estan clarament incorporats i són econòmicament viables. 

 
6. Utilització de la metodologia BIM: 4 punts 
 
a. Propostes que incorporen la modelització: 4 punts 

Compleix els requisits sol·licitats. 
 

Restaurar rehabilitar 
 
1. Qualitat arquitectònica: 30 punts 
 
a. Qualitat arquitectònica: 18 punts 

El projecte planteja una intervenció discreta en els aspectes formals però contundent en 
els constructius. En destaca la substitució completa de l’estructura de l’edifici Rubió, per 
tal d'eliminar els pilars centrals i recuperar la imatge de la sala de pilars de fossa de 
Guastavino. L'operació és costosa i de lenta execució, i no aporta grans avantatges a 
l’interior de l’edifici, segons les distribucions plantejades. És una solució complexa que 
implica desfer els reforços proposats per Rubió i Bellver per a recuperar l'estructura de 
pilars de fundació. 

 
b. Criteris d’intervenció al patrimoni: 6 punts 

La proposta respecta l'embolcall dels edificis de Rubió i Bellver i pretén recuperar la 
planta enterrada com a estratègia de disseny. El resultat final és una proposta que no 
troba solucions més enllà d'una actuació estructural molt costosa i una distribució 
correcta dels espais. 

 
c. Relació amb l’entorn: 3 punts 

El projecte proposa dos accessos: el principal per la porta sota la plaça porticada i un de 
nou pel passatge. La proposta no té una comunicació coherent per aquest accés ja que 
només disposa d'una escala i no està connectat amb l'eix central de comunicació de 
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l'edifici. El centre de control i informació és al centre de l'edifici, separat dels accessos. 
Es troba a faltar una major coherència amb el funcionament de l'edifici. 

 
d. Elements arquitectònics innovadors: 3 punts 

No s'hi aprecien elements arquitectònics innovadors més enllà de l'intent d'alliberar els 
pilars de la planta soterrada, amb les dificultats constructives i econòmiques que això pot 
representar. 

 
2. Programa funcional: 25 punts 
 
a. Adequació al programa funcional: 14 punts 

La proposta de doble accés, quotidià i principal, sembla innecessària. La situació del 
primer accés planteja greus problemes funcionals: manca de connectivitat amb les 
circulacions internes de l’edifici, espais insuficients per al control i l’acreditació, i 
dificultats d’accessibilitat Tanmateix, la proposta resol la ubicació de les tres entitats: el 
projecte està estructurat en vertical i cada entitat té un conjunt de quatre plantes. 

 
b. Modularitat i flexibilitat: 4 punts 

Amb el nou sistema estructural amb bigues Boyd s'aconsegueixen plantes completament 
diàfanes, que permeten distribuir l'espai lliure (segons els comentaris ja fets 
anteriorment). 

 
c. Plantejament dels sistemes de les instal·lacions: 4 punts 

La proposta planteja la utilització de la coberta com a centre de producció i uns nuclis 
verticals de distribució de l’energia produïda. Cada planta té un sistema de distribució pel 
sostre. A la planta soterrada es distribuirà pel terra tècnic proposat. La proposta presenta 
un plantejament clàssic, però vàlid. 
 
El sistema es fonamenta en la utilització de bombes de calor i refredadores aire-aigua, 
climatitzadors per planta i distribució per aire, i recuperadors de calor en l'aire primari de 
ventilació. En l’esquema apareixen també calderes de gas. 

 
d. Eficiència de la distribució i relacions entre els usuaris: 3 punts 

Després d'estudiar el projecte, l'únic espai de relació apreciable és el nucli central, un 
espai correcte però insuficient per a les institucions. 

 
3. Criteris ambientals: 3 punts 
 
a. Contribució a la sostenibilitat: 3 punts 

El plantejament ambiental es basa en una visió de la sostenibilitat en termes d’eficiència, 
i en concret d’eficiència econòmica. La justificació que els costos més importants d’un 
edifici són els salaris trasllada la responsabilitat ambiental fora de l’àmbit de 
l’arquitectura: si les actuacions tenen tan poc pes ambiental, potser no cal esmerçar 
massa recursos a millorar-les. A més, s'obvia l’important efecte dels edificis en la 
generació de gasos d’efecte hivernacle. 

 
4. Justificació de la sostenibilitat de la proposta: 6 punts 
 
a. Relació entre els sistemes constructius i el manteniment: 3 punts 
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Es justifica el manteniment dels materials actuals, però es proposa fer una intervenció 
constructiva i arquitectònica molt costosa, que es contraposa als criteris de sostenibilitat 
assenyalats. 

 
b. Justificació dels costos del manteniment: 3 punts 

S'estimen els possibles costos, que es relacionen amb les decisions bàsiques de disseny 
del projecte. 

 
5. Adequació econòmica de la proposta: 2 punts 
 
a. Viabilitat econòmica de la proposta: 2 punts 

Encara que es desenvolupa un esquema econòmic, cal dubtar que el cost de l'enderroc 
de la coberta i els forjats estiguin clarament incorporats i siguin econòmicament viables. 

 
6. Utilització de la metodologia BIM: 4 punts 
 
a. Propostes que incorporen la modelització: 4 punts 

Compleix els requisits sol·licitats. 
 
S’expressa tot seguit la motivació de la puntuació obtinguda per cadascun dels participants: 

 

    Puntuació   

Biocenosi 
sota els 

umbracles Idibisti Pati dinàmic Thoreau 
Restaurar 
rehabilitar 

1 Qualitat arquitectònica 40   32 33 37 30 30 

  
a. Qualitat arquitectònica: espais, 
disseny i estratègia de projecte 24   20 22 22 19 18 

  

b. Criteris d'intervenció: 
elements històrics i estratègia del 
projecte 8   6 7 7 6 6 

  
c. Relació de l'equipament amb 
l'entorn i la ciutat 4   3 2 4 3 3 

  
d. Elements arquitectònics 
innovadors 4   3 2 4 2 3 

2 Programa funcional 35   29 27 35 27 25 

  

a. Adequació del programa 
d'usos proposat als requeriments 
plantejats  18   16 14 18 14 14 

  b. Modularitat i flexibilitat 6   5 4 6 4 4 

  

c. Plantejament dels sistemes 
d'instal·lacions i reserva d'espais 
necessaris 6   4 6 6 6 4 

  

d. Eficiència de la distribució i 
facilitat de promoció de les 
relacions internes 5   4 3 5 3 3 

3 Criteris ambientals 8   4 6 8 6 3 

  

a. Contribució a la sostenibilitat 
per damunt del compliment 
normatiu 8   4 6 8 6 3 

4 
Justificació de la sostenibilitat 
de la proposta 8   7 8 7 7 6 

  

a. Relació entre els sistemes 
constructius i els criteris de 
manteniment de l'edifici 4   4 4 4 3 3 
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    Puntuació   

Biocenosi 
sota els 

umbracles Idibisti Pati dinàmic Thoreau 
Restaurar 
rehabilitar 

  

b. Justificació dels costos de 
manteniment de l'edifici a curt i 
llarg termini 4   3 4 3 4 3 

5 
Adequació econòmica de la 
proposta 5   4 5 4 2 2 

  

a. Viabilitat econòmica de la 
proposta en relació amb el cost 
previst 5   4 5 4 2 2 

6 
Utilització de la metodologia 
BIM 4   4 4 4 4 4 

  

a. Incorporació de la 
modelització i parametrització 
del projecte 4   4 4 4 4 4 

  PUNTUACIÓ TOTAL 100   80 83 95 76 70 

 
Després de deliberar, el jurat del concurs destaca l’alt nivell de les propostes presentades 
pels cinc equips i emet el veredicte següent:  
 
Primer: Establir l’ordre final dels participants seleccionats per a la segona fase del 
concurs amb intervenció de jurat per a contractar la redacció del projecte bàsic i 
d’execució, la certificació d’eficiència energètica de l’edifici, el projecte d’activitats 
ambientals i la direcció d’obra posterior de la rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 
del recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca. 
 
En ordre decreixent, l’ordre dels projectes i la puntuació és la següent: 
 

  LEMA TOTAL  

  Puntuació 100 

1 Pati dinàmic 95 

2 Idibisti 83 

2 Biocenosi sota els umbracles 80 

3 Thoreau 76 

4 Restaurar rehabilitar 70 

 
Segon: Declarar el projecte presentat amb el lema «Pati dinàmic» com a guanyador 
del concurs amb intervenció de jurat per a contractar la redacció del projecte bàsic i 
d’execució, la certificació d’eficiència energètica de l’edifici, el projecte d’activitats 
ambientals i la direcció d’obra posterior de la rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 
del recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca. 
 
Tercer: Concedir les indemnitzacions a les propostes presentades amb els lemes: 
 
Idibisti 
Biocenosi sota els umbracles 
Thoreau 
Restaurar rehabilitar” 
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10. En la mateixa sessió, de data 12 de desembre de 2018, es va procedir a l’obertura del 
sobre 2 de la fase 2, on s’incloïa el lema de cada candidat. Començant pel lema 
guanyador, el resultat va ser el següent: 
 

1 Sobre 1: PATI DINÀMIC, corresponent a la proposta d’UTE formada per les 
societats BRULLET-DE LUNA I ASSOCIATS, SLP i FORGAS ARQUITECTES, 
SLP. 

2 Sobre 2: IDIBISTIS, corresponent a la proposta d’UTE formada per les societats 
BONELL I GIL, ARQUITECTES, SLP i RAVELLAT ARQUITECTURA, SLP. 

3 Sobre 3: BIOCENOSI SOTA ELS UMBRACLES, corresponent a la proposta 
d’UTE formada per les societats ALBERT VITALLER, ARQUITECTURA, SLPU i 
BATLLE i ROIG, ARQUITECTURA, SLP. 

4 Sobre 4: THOREAU, corresponent a la proposta d’UTE formada per les 
societats DATA ARQUITECTURA ENGINYERIA, SLP i CALDERON FOLCH 
STUDIO, SLP. 

5 Sobre 5: RESTAURAR GUASTAVINO REHABILITAR RUBIÓ, corresponent a 
la proposta d’UTE formada per les societats MANGADO Y ASOCIADOS, SL, 
SANABRIA & PLANAS GALLEGO, SLP i IGNACIO PARICIO, 

 
Fonaments de dret 
 
1. El present expedient es va iniciar abans de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i, de conformitat amb la 
disposició transitòria primera, paràgraf primer d’aquesta llei, es regeix pel text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. L’article 184.2.a) del TRLCSP regula els concursos de projectes organitzats en el 

marc d’un procediment d’adjudicació d’un contracte de serveis. 
 
3. L’article 188 del TRLCSP regula la decisió del Jurat i l’adjudicació del concurs de 

projectes. 
 
4. L’article 323 del TRLCSP regula la constitució de la Mesa de Contractació en Jurat, 

en els concursos de projectes. 
 
5. De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, corresponen al 

Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
pluriennals quan la seva durada sigui superior a quatre anys. 

 
6. El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 

adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposen els apartats 
3.1.a) i c) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, publicat al BOPB 
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d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, 
publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret núm. 11043/18, de 26 
d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018. 

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

ACORDS 
 
Primer.- DECLARAR guanyador del concurs, de conformitat amb el veredicte emès el 
12 de desembre de 2018 pel Jurat que intervé en el concurs de projectes per a la 
selecció d’una proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació 
de la redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica 
de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la 
“Rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a 
centre de recerca” (P17EI1998), al lema PATI DINÀMIC, corresponent a la proposta 
d’UTE formada per les societats BRULLET-DE LUNA I ASSOCIATS, SLP, amb NIF 
B61828398, i FORGAS ARQUITECTES, SLP, amb NIF B64571235. 
 
Segon.- DECLARAR com a finalistes els candidats amb els lemes i noms d’empresa 
que es relacionen a continuació, d’acord amb l’ordre de classificació següent: 
 

2. IDIBISTIS, de la proposta d’UTE formada per les societats BONELL I GIL, 
ARQUITECTES, SLP i RAVELLAT ARQUITECTURA, SLP. 

 
3. BIOCENOSI SOTA ELS UMBRACLES, de la proposta d’UTE formada per les 

societats ALBERT VITALLER, ARQUITECTURA, SLPU i BATLLE i ROIG, 
ARQUITECTURA, SLP. 

 
4. THOREAU, de la proposta d’UTE formada per les societats DATA 

ARQUITECTURA ENGINYERIA, SLP i CALDERON FOLCH STUDIO, SLP. 
 
5. RESTAURAR GUASTAVINO REHABILITAR RUBIÓ, de la proposta d’UTE 

formada per les societats MANGADO Y ASOCIADOS, SL, SANABRIA & 
PLANAS GALLEGO, SLP i IGNACIO PARICIO, 

 
Tercer.- DISPOSAR una indemnització de tres mil euros (3.000,00 €), IVA exclòs, més 
sis-cents trenta euros (630,00 €) en concepte del 21 % d’IVA, resultant un import total 
de tres mil sis-cents trenta euros (3.630,00 €), IVA inclòs, per a cada un dels quatre 
equips declarats com a finalistes, que suposa un import total de catorze mil cinc-
cents vint euros (14.520,00 €), IVA inclòs, que anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/10420/93310/22706 del pressupost vigent. 
 
Quart.- PUBLICAR el resultat del concurs al perfil del contractant de la Diputació de 
Barcelona, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Butlletí Oficial de 
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l’Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), d’acord amb el que disposa 
l’article 154 del TRLCSP. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els participants en la licitació, amb 
indicació dels recursos procedents.” 

 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de l’Acta de 
preus contradictoris núm. 2 de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i 
dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del recinte de l’Escola Industrial” 
(P14UI1578), que suposa un increment en el preu del contracte per import de 
245.945,75 €, IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA per import de 51.648,61 €, resulta 
per un import total 297.594,36 €, IVA inclòs, i l’aprovació de la modificació del 
contracte formalitzat entre la Diputació de Barcelona i la Unió Unió Temporal 
d’Empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 
18/82, amb NIF U66889320, en data 13 de febrer de 2017 i modificat en data 9 de 
novembre de 2018 (exp. núm. 2014/0009799).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de 

desembre de 2016 (ref. registre A 677/16), es va adjudicar a la proposta d’UTE 
formada per les empreses COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, SLU, amb NIF B64381072 i COMSA, SAU, amb NIF A08031098, 
l’execució de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” 
(P14UI1578), per un import de quatre milions noranta-dos mil vint-i-un euros 
amb cinquanta-dos cèntims (4.092.021,52 €), IVA exclòs, més vuit-cents 
cinquanta-nou mil tres-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-dos cèntims 
(859.324,52 €) en concepte del 21 % d’IVA, resultant un import total de quatre 
milions nou-cents cinquanta-un mil tres-cents quaranta-sis euros amb quatre 
cèntims (4.951.346,04 €) IVA inclòs, i amb un termini d’execució de vint-i-quatre 
(24) mesos. 

 
2. La proposta d’UTE formada per les empreses COMSA INSTALACIONES Y 

SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU i COMSA, SAU va dipositar a la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona la garantia definitiva per import de dos-cents quatre mil 
sis-cents un euros amb vuit cèntims (204.601,08 €), equivalent al 5 % de l’import 
d’adjudicació, IVA exclòs, constituïda de la manera següent: 
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- Mitjançant aval de l’entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA per import de 
vuitanta-un mil vuit-cents quaranta euros amb quaranta-tres cèntims 
(81.840,43 €), dipositat per l’empresa COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, SLU, en data 7 de novembre de 2016 (assentament núm. 
1000208156). 

 
- Mitjançant aval de l’entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA per import de cent 

vint-i-dos mil set-cents seixanta euros amb seixanta-cinc cèntims 
(122.760,65 €), dipositat per l’empresa COMSA, SAU, en data 7 de novembre 
de 2016 (assentament núm. 1000208127). 

 
3. En data 13 de gener de 2017, es va formalitzar la inscripció en el Registre especial 

d’unions temporals d’empreses, de la constitució de la Unió Temporal d’Empreses 
denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, amb 
NIF U66889320, segons escriptura autoritzada en data 9 de novembre de 2016, 
amb número de protocol 1331, pel senyor Luis F. Pazos Pezzi, Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Notaris de Catalunya i degudament validada per aquesta Diputació. 

 
4. En data 13 de febrer de 2017, la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA, 

SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona, van 
formalitzar el contracte d’obres de referència. 

 
5. En data 8 de maig de 2017, es va formalitzar l’acta d’inici de les obres on es va 

acordar que el termini d’execució començaria a comptar al dia següent de la seva 
signatura, per la qual cosa el termini d’execució finalitzarà el 8 de maig de 2019. 

 
6. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 11 

d’octubre de 2018 (ref. registre A 453/18), es va aprovar l’acta de preus 
contradictoris núm. 1 de les obres del projecte de referència, que incloïa del PC1, 
per import de 17.666,19 €, al PC17, per import de 29.225,92 €, d’acord amb 
l’informe de la direcció de l’obra, de data 12 de setembre de 2018, així com la 
modificació del contracte signat en data 8 de maig de 2017, en el sentit següent: 

 

 Incloure en el seu objecte els nous preus continguts a l’acta de preus 
contradictoris núm. 1, que inclou del PC1 al PC17. 

 

 Excloure del seu objecte els preus que es deixaven d’executar. 
 

 Incrementar el preu del contracte en tres-cents setze mil set-cents vuitanta-
nou euros amb seixanta-tres cèntims (316.789,63 €), IVA exclòs, per la qual 
cosa el preu total del contracte seria de quatre milions quatre-cents vuit mil 
vuit-cents onze euros amb quinze cèntims (4.408.811,15 €), IVA exclòs, més 
nou-cents vint-i-cinc mil vuit-cents cinquanta euros amb trenta-quatre 
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cèntims (925.850,34 €), en concepte del 21 % d’IVA, resultant un pressupost 
total de cinc milions tres-cents trenta-quatre mil sis-cents seixanta-un euros 
amb quaranta-nou cèntims (5.334.661,49 €), IVA inclòs. 

 
7. La Unió Temporal d’Empreses denominada “COMSA, SAU” I “COMSA 

INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA 
INDUSTRIAL, LEY 18/82, va constituir la garantia definitiva complementària per 
import de quinze mil vuit-cents trenta-nou euros amb quaranta-vuit cèntims 
(15.839,48 €), equivalent al 5 % de l’import de l’increment del preu del contracte, 
IVA exclòs, de la manera següent: 

 
- Mitjançant aval de l’entitat BANCO SANTANDER, SA per import de nou mil 

cinc-cents tres euros amb seixanta-nou cèntims (9.503,69 €), dipositat a la 
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA, SAU, segons 
rebut acreditatiu de data 26 d’octubre de 2018 (assentament núm. 
1000222444). 

 
- Mitjançant aval de l’entitat BANCO SANTANDER, SA per import de sis mil tres-

cents trenta-cinc euros amb setanta-nou cèntims (6.335,79 €), dipositat a la 
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA 
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU, segons rebut acreditatiu 
de data 26 d’octubre de 2018 (assentament núm. 1000222450). 

 
8. En data 9 de novembre de 2018, la Unió temporal d’empreses denominada 

“COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” 
UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona, 
van formalitzar el contracte modificat de les obres de referència. 

 
9. En data 5 de març de 2019, la direcció de l’obra i l’empresa contractista han 

signat l’acta de preus contradictoris núm. 2 de les obres de referència, que 
inclou des del PC18, per import de 10.179,16 €, al PC55, per import de 
5.003,17 €, els quals estan motivats per afrontar circumstàncies previstes en el 
Plec de clàusules administratives particulars i per causes no previstes en el Plec 
esmentat. 

 
10. En data 4 de març de 2019, la direcció de l’obra ha emès un informe amb el text 

literal següent: 
 
“INFORME SEGONA MODIFICACIÓ CONTRACTE del “Projecte executiu de la 
rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del recinte de l’Escola 
Industrial” expedient P14UI1578 adjudicat a la UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL  
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària del 22 de desembre de 2016, es va 
adjudicar el contracte d’obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació 
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d’equipaments de l’edifici del Paranimf del recinte de l’Escola Industrial” a la unió 
temporal d’empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL per un 
import de 4.092.021,52 €, IVA exclòs. 
 
El contracte establia un termini d’execució de vint i quatre (24) mesos a comptar des de la 
data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja havia estat notificada 
l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. En cas contrari, 
l’inici de les obres es comptarà des de l’acta d’inici de les obres. 
 
A dia 8 de maig de 2017 es procedeix a la formalització de l’acta d’inici de les obres del 
projecte de referència, quin termini d’execució començarà a comptar el mateix dia de la 
formalització de l’acta. 
 
Les obres objecte del present contracte, consisteixen en la reforma de l’edifici Paranimf, 
dotant-lo de nous accessos als espais interiors, els acabats interiors de la sala i els 
equipaments tècnics que la facin funcionar com un equipament versàtil que per la seva 
singularitat i morfologia podrà utilitzar-se per múltiples i variats esdeveniments i que serà 
una peça clau de divulgació del municipi i el món local. 
 
Causes de modificació del contracte 
 
La clàusula 2.3 del Plec de Clàusules administratives particulars del Contracte preveu com a 
causes de modificació del contracte les següents: 
 
1 Modificacions derivades de trobar un sistema constructiu existent diferent al previst o 

amb les condicions d’ús minvades, en els següents punts: forats a forjats i a coberta, 
punts de recolzament a parets, cap de pilar, bigues, forjats, unions a estructura metàl·lica 
existent que obligui a modificar els materials o la solució estructural proposada, amb 
independència que eventualment comportin una modificació de projecte. 

 
La modificació podrà afectar com a màxim, al 10 % del preu del contracte (en més o en 
menys). 

 
2 Modificacions en les instal·lacions i materials com a conseqüència del mesurament de 

nivells d’atenuació acústica diferents als esperats. 
 

La modificació podrà afectar com a màxim, al 3,5 % del preu del contracte (en més o en 
menys). 

 
3 Modificacions derivades de trobar materials no previstos, deteriorats o contaminants 

ocults i que es detectin durant l’obra; així com instal·lacions no previstes ocultes que 
hagin de ser substituïdes o modificades en el seu recorregut. 

 
La modificació podrà afectar com a màxim, al 3 % del preu del contracte (en més o en 
menys). 

 
En el decurs de les obres de referència, han aparegut una sèrie de preus contradictoris que 
donen cos a aquesta acta núm. 2. 
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Es proposa l’aprovació de nous preus contradictoris motivats per poder afrontar 
circumstàncies aprovades al plec i circumstàncies no previstes al plec. Els nous preus no 
suposen una alteració substancial de l’objecte i característiques del projecte original i és el 
següent: 
 
1.- Modificacions previstes en Plec de Clàusules administratives particulars 
 
Modificació derivades de trobar un sistema constructiu existent diferent al previst o 
amb les condicions d’ús minvades. 
 
PC18. Subministra e instal·lació proteccions col·lectives als dos nivells de canaló del 
llanternó mitjançant un sistema de línies de vida de 40 i 70 metres lineals cada un, formades 
per terminals d’acer inoxidable fixats amb cargols d’acer inoxidable, tensors per a regulació 
del cable, elements de suport intermedis, terminals de cable amb elements protectors, cable 
d’acer inoxidable 316 homologat per a línia de vida horitzontal fixat als terminals i als 
elements de suport entremig i tesat segons UNE-EN 795/A1 (10.179,16 €/ut PEM) 
 
Aquest preu contradictori està motivat per l’aparició durant l’execució de les obres de 
problemes de filtracions d’aigua a la cúpula, que un cop estudiades han confirmat un 
deficient estat de conservació de la impermeabilització dels canalons i per tant la minva de 
les prestacions de part de la impermeabilització de la coberta, i que en fase de projecte no 
es van detectar. Així doncs no només ha requerit la rehabilitació de la impermeabilització, si 
no la instal·lació d’uns equips de protecció col·lectiva fixos per tal de que es pugui fer el 
manteniment preventiu de les cobertes. 
 
PC.25 Subministra e instal·lació d’un sistema de protecció en alçada per accés a les 
cobertes dels torreons de les escales 5 i 6, mitjançant una escala d’alumini de 7 metres 
d’alçada total amb protecció dorsal, que inclou una plataforma prolongada de sortida de 1.2 
metres per tal de garantir la pujada amb seguretat del peto de barana d’obra existent; així 
com una escala de baixada al nivell coberta de 1.05 metres. Inclou també un punt 
d’ancoratge PEXAFAX associat a un sistema retràctil tipus HWPB7 com protecció col·lectiva 
vertical sobre escala. (8.701,70 €/ut PEM)  
 
Aquest preu està motivat per l’aparició durant l’execució de les obres de la necessitat  
d’accés per manteniment a les cobertes dels torreons, donats els incidents de 
despreniments de part de les baranes d’obra i la confirmació de l’estat de conservació de les 
mateixes; i que en fase de projecte no es van detectar; supòsit recollit al primer apartat de la 
clàusula 2.3 del Plec  
 
PC.26 Subministra i col·locació de les platines de subjecció de la maquinària escènica: 
platines metàl·liques de dimensions 500*800*15 amb dos perfils halfen HM52/34 i 6 tacs 
HILTI HY-270*HIT-V-F M 10 MM *200 mm per a la subjecció dels motors a la biga del 
cimbori; platines metàl·liques de dimensions 500*500*15 amb dos perfils halfen HM52/34 i 6 
tacs HILTI HY-270*HIT-V-F M 10 MM *200 mm per a la subjecció de les politges de 
reenviament a la paret d’obra de façana; platines metàl·liques dobles de dimensions 
500*360*15 i 500*360*20 amb dos perfils halfen HM52/34 i 4 passadors de M12 i 4 
passadors per cargols de M16 de reforç del perfil existent, per a connexió de les politges del 
truss central a l’estructura metàl·lica existent; incloent l’encofrat reomplert del buit central 
entre placa inferior i nus existent amb un grout. (21.074,48 €/ut PEM)  
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Aquest preu està motivat per la impossibilitat en fase de projecte de verificar dimensions i 
gruixos de l’estructura metàl·lica existent del llanternó; i per tant calcular les sol·licitacions 
reals de les càrregues sobre l’estructura de l’edifici. La comprovació d’aquesta en fase 
d’obra ha facilitat els càlcul real de sol·licitacions i la definició concreta de les plaques de 
connexió de la maquinària escènica al suport, ja sigui a estructura d’obra ceràmica com 
estructura metàl·lica. 
 
Amb l’aplicació del PC26 no serà necessari executar les partides d’obra E44ZDF03, 
E44ZDF04, E44ZDF05, E44ZDF10, E44ZDF12 del capítol 01.01.09.02 ESTRUCTURA 
MÒBIL CENTRAL. 

 
PC.33 Execució de recrescuts de morter de diferents composicions i gruixos que els 
previstos en projecte. S’executen recrescuts alleugerits de composició i gruixos:  
 
-recrescuts(10+6) morter d’arlita de 600 kgs/m3+capa de 1300 kg/m3 en zones no previstes 
a planta primera (una primera capa de formigó HLNE-D-300/B amb argila expandida on 
s’aconsegueixen densitats aproximades de 1300 a 1400 kgs/m3 i una resistència entre 22 i 
28 N/mm2; i una segona capa de formigó HLNE-D-250/B amb argila expandida on 
s’aconsegueixen densitats aproximades de 600 a 700 kgs/m3 i una resistència entre 2 i 3 
N/mm2).         
                                                                            
-recrescuts (12+6) recrescut a base d’arlita amorterada de 400 kgs/m3+un geotèxtil+ una 
capa de de 1300 kgs/m3 a tota la superfície del foyer.  (37.131,20 €/ut PEM)  
 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 

E44ZDF03 Ut Suport metàl·lic per a motor de fleixos 
de suport de l'estructura mòbil central, 
format per una planxa de 12 mm  
collada a la paret amb tacs químics. 
Tot segons detall. 

87,51 6,00 525,06 

E44ZDF04 Ut Suport metàl·lic per a politja de 
reenviament dels fleixos de suport de 
l'estructura mòbil central collat a 
l'estructura metàl·lica existent, format 
amb planxes de 12 mm, casquets 
amb visos interiors i carteles i tensors 
Halfen DEHA-DETAN S460-FV-M12. 
Tot segons detall. 

546,59 7,00 3.826,13 

E44ZDF05 Ut Suport metàl·lic per a enrotllador de 
mànega per enviar senyal i electricitat 
al Trust central, format amb planxa de 
12 mm i collat a les paret amb tacs 
químics. Tot segons detall. 

157,46 2,00 314,92 

E44ZDF10 Ut Suport metàl·lic per a politja de 
reenviament dels dobles fleixos de 
suport de l'estructura mòbil central 
collat a les paret amb tacs químics. 
Tot segons detall. 

120,81 6,00 724,86 

E44DZF12 Ut Suport metàl·lic per a politja de 
reenviament de cables elèctrics per a 
donar servei a l'estructura mòbil 
central collat a les paret amb tacs 
químics. Tot segons detall. 

120,81 1,00 120,81 
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Aquest preu està motivat per la impossibilitat en fase de projecte de verificar els nivells de 
totes les zones i per tant copsar les diferències de nivell de les xapes de compressió 
existents en tota la superfície de platea i foyer. Un cop verificats els gruixos màxims s’han 
hagut de re calcular les característiques de densitat/pes màxim dels dos gruixos de 
recrescuts que conformen les diferents solucions. 
 
La comprovació d’aquests gruixos en fase d’obra ha facilitat els càlcul real de sol·licitacions, 
pes i la definició concreta de la composició dels diferents recrescuts a base de morter.  
Amb l’aplicació del PC33 no serà necessari executar les partides d’obra E9AS116, 
E937VM01, E937VM02 del capítol 01.01.06.02 PAVIMENTS. 
 

 
PC42. Treballs de reparació del revestiment interior de les jàsseres mixtes del nivell superior 
de la cúpula (nivell politges de reenviament); a base de neteja, enretirada i polit de les 
superfícies afectades i pintat de tota la superfície de la jàssera del blanc 9010. 
(2.565,69 €/ud PEM) 
 
Aquest preu contradictori està motivat per la aparició durant l’execució de les obres de 
problemes de filtracions d’aigua a la cúpula, que un cop estudiades han confirmat un 
deficient estat de conservació de la impermeabilització dels canalons i per tant la minva de 
les prestacions de part de la impermeabilització de la coberta; que afectava per la seva part 
interior, l’estat de conservació del revestiment de l’estructura portant de façana. 
 
PC55 Feines de reparació exterior dels alers del nivell inferior del llanternó, que inclou el 
sanejat de l’estructura existent i revestiments exteriors deteriorats, reparació de les fissures 
existents, amorterat llis de les zones afectades, pintura del parament horitzontal i vertical 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
E9AS116 m2 Recrescuda i anivellament del suport 

de 70 mm de gruix, amb pasta auto 
anivellant de ciment tipus CT-C12-F3 
segons UNE-EN 13813, aplicada 
mitjançant bombeig 

10,12 45,35 458,94 

E937VM01 m2 Formació de recrescut de formigó 
lleuger tipus WEBER FLOOR LIGHT 
MIX, en un espessor mig de 12 cm i 
densitat de 600 kg/m3, posterior 
recrescut de formigó lleuger tipus 
WEBER FLOOR LIGHT 
ESTRUCTURAL en un espessor mig 
de 6 cm i una densitat de 1300 kg/m3 
armat amb malla de fibra de vidre 
tipus WEBER FLOOR MALLA 420, 
acabat fratassat mecànic. 

48,68 79,76 3.882,72 

E937VM02 m2 Formació de recrescut de formigó 
lleuger tipus WEBER FLOOR LIGHT 
MIX, en un espessor mig de 6 cm i 
densitat de 600 kg/m3, posterior 
recrescut de formigó lleuger tipus 
WEBER FLOOR LIGHT 
ESTRUCTURAL en un espessor mig 
de 6 cm i una densitat de 1300 kg/m3 
armat amb malla de fibra de vidre 
tipus WEBER FLOOR MALLA 420, 
acabat fratassat mecànic. 

39,71 432,06 17.157,10 
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amb revestiments llis d’exteriors i neteja de l’obra vista afectada amb eflorescències.   
(5.003,17 €/pa PEM) 
 
Aquest preu contradictori està motivat per la aparició durant l’execució de les obres de 
problemes de filtracions d’aigua a la cúpula, que un cop estudiades han confirmat un 
deficient estat de conservació de la impermeabilització dels canalons i per tant la minva de 
les prestacions de part de la impermeabilització de la coberta; que afectava per la seva part 
exterior, l’estat de conservació del revestiment de l’estructura portant de façana. 
 
Els preus contradictoris PC18, PC25, PC26, PC33, PC42 i PC55 suposen un increment 
respecte del preu de contracta del 1,12%.(1,65 % dels nous preus i -0,53% de la partida 
que no s’executarà). 
 
 2.- Modificacions no previstes en Plec de Clàusules administratives particulars 
 
PC19. Subministra e instal·lació de muntacàrregues fins 2000 kg de càrrega sense 
acompanyament, per un recorregut de 19.30 metres, i una dimensió de forat de 2600*2600 
mm amb quatre parades (dues parades amb desembarcament a 90º, model HG 1500, amb 
cabina de dimensions útils 1955*2455 i barana a dues cares i terra de xapa antilliscant i 
portes cegues RF120 a planta. 
                      56.113,30 €/ut PEM 
 
El preu contradictori PC19 està motivat per la necessitat de dotar a l’equipament d’un 
muntacàrregues de grans dimensions i capacitat de càrrega que no estava previst en 
projecte. L’ascensor 3 de projecte, amb capacitat per a 21 persones, comptava amb un forat 
de dimensions 2640*2640 mm, mides òptimes per instal·lar un muntacàrregues de 1500 kg 
de capacitat. Es considera necessari canviar l’ascensor de 21 persones i cabina de 
1700*2000 de projecte per una muntacàrregues de dimensions 1955*2455 mm 
 
Amb l’aplicació del PC19 no serà necessari executar les partides d’obra EL95LDR2 del 
capítol 01.01.08.01 TRANSPORT DE PERSONES. 
 

 
PC20. Feines d’execució del tancament amb plaques de cartró-guix de forma circular 
adaptant-se a les voltes del foyer, mitjançant un extradossat de plaques de guix laminat 
format per estructura autoportant lliure normal N amb perfilaria d’acer, amb un gruix total de 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
EL95LDR2 Ut Subministrament i instal·lació 

d'ascensor elèctric model 
Synergy1600, per una capacitat de 21 
persones i 1.600kg de càrrega, amb 
una velocitat d'1m/s, 4 parades, 3 
accessos frontals, un a 90º, un 
recorregut d'uns 19,30 m., per un 
forat de 2600x2600mm i un fosso de 
1150 mm. Dimensions de la cabina 
de 1700x200x2220 mm, terra 
preparat per rebre paviment de 
marbre, acabat de les portes en acer 
inoxidable. Sala de màquines a la part 
superior del forat. 

42.300,00 1,00 42.300,00 
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60.5 mm; inclosos prèviament les feines de refinat i neteja de les vores dels perfils existents 
ignifugats amb perlita. 

             5.454,16 €/pa PEM 
 
El preu contradictori PC20 està motivat per la necessitat de minimitzar el gruixos en el 
sistema a emprar en el tancament vertical de les voltes previst en projecte i la necessitat de 
que aquest sigui un tancament circular i no format per poligonals. Els gruixos de perlita 
emprat en la ignifugació de l’estructura metàl·lica de les voltes del foyer dificulta el sistema 
previst en projecte per el tancament de les voltes. Els gruixos previstos inicialment i la 
necessitat de fer un tancament continu, no a base de poligonals, decideix el canvi dels 
sistema previst a projecte per un tancament de cartró guix de forma circular.         
 
Amb l’aplicació del PC20 no serà necessari executar les partides d’obra K844LDR1, del 
capítol 01.01.06.03 SOSTRES I CELS RASOS. 
 

 
PC21. Subministra e instal·lació de revestiment de l’ampit de barana de l’amfiteatre amb 
MDF ignífug de 16 (i 80 mm en la cara de platea) rexapat en bedoll. Es tracta d’un remat de 
coronació corb que remata el revestiment vertical de llistons de platea amb el revestiment de 
l’amfiteatre 

              9.061,18 €/pa PEM 
 
El preu contradictori PC21 està motivat per la necessitat de canviar el gruix del remat de 
coronació del revestiment de platea de projecte, que es insuficient en quant a la seva 
proporció amb l’enllistonat de revestiment, així com la previsió de projecte d’execució amb 
poligonals, incompatible amb la radicalitat de la resta de revestiments. La direcció d’obra 
decideix que aquest tingui una amplada, en el seu remat amb els llistons de platea, de 80 
mm i que mantingui el radi i configuració de l’amfiteatre. 
 
Amb l’aplicació del PC21 no serà necessari executar les partides d’obra E865VMM6, del 
capítol 01.01.06.01 REVESTIMENTS DE PARAMENTS. 
 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
K844LDR1 M2 Cel ras per tractament acústic 

d'instal·lacions format pels següents 
elements: 2 plaques de guix laminat 
de 15 mm de gruix, amb làmina d'alta 
densitat tipus Tecsound S470, o 
equivalent, entre ambdues plaques i 
fibra mineral de 50 mm de gruix i 70 
Kg/m3 de densitat 

44,68 50,50 2.256,34 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
E865VMM6 M2 Revestiment de paret reflectant a 

base de fusta llissa massissa acabat 
Bedoll. Els panells es col·locaran 
mitjançant perfilaria a la paret existent 
deixant una distància entre panells 
segons indiqui el fabricant dels 
mateixos. Les mides dels panells i la 
seva disposició segons 
despecejament de la DO. Els panells 
estaran tractats ignifugament, amb un 

171,94 29,52 5.076,36 
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PC22. Feines d’execució d’un conjunt de registres al paviment de fusta de la passera 
tècnica superior per tal de fer el manteniment de les politges de reenviament. Cada registre 
es realitzarà mitjançant un calat al taulell Wisatrans del paviment; aprofitant aquesta peça de 
tauler per a la formació de porta per mitjà d’un marc de suport fabricat amb perfil “z” d’acer 
acabat lacat ral 1015 i 2 frontisses de llibret d’acer inox; de dimensions aproximades del 
registre de 600*600 mm. 

             3.021,18 €/pa PEM 
 
El preu contradictori PC22 està motivat per la necessitat de garantir el manteniment de les 
politges de reenviament (que formen part de la maquinària escènica que fa moure el truss 
central), i que no s’havia previst en projecte. Així doncs es decideix garantir el manteniment 
de les politges, que es localitzen sota la passera; i que caldrà mantenir-les des de la mateixa 
amb personal especialitzat de rigging. 
  
PC23. Subministra e instal·lació de sub base d’enllistonat de fusta tractada en autoclau de 
30*40 mm, de dimensions 30*40 mm, amb un intereix de 500 i 380 mm segons les 
dimensions de les teules, fixades mecànicament al suport del termochip, Inclou els mitjans 
auxiliars i acopi manual a coberta . 

             4.897,08 €/pa PEM 
 
El preu contradictori PC23 està motivat per la necessitat dotar a les teules d’un suport 
intermedi per tal de col·locar-les, que no estava previst en el projecte. Es decideix instal·lar 
un sistema d’enllistonat intermedi entre les teules i el sistema termochip. 

 
PC24 Subministra, muntatge, pavonat i pintat amb esmalt martelé amb dues capes 
d’imprimació antioxidant i dues d’acabat, de tub 50*3 i tub 50*4 d’acer S275JR. 

               
              1.618,79 €/pa PEM 

 
El preu contradictori PC24 està motivat per la necessitat d’incorporar a l’estructura metàl·lica 
del truss, de tub rodó estructural, que no estava previst en projecte, com sistema addicional 
de subjecció de l’equipament escènic al truss.  
 
PC27 Feines de reforç estructural de l’últim tram de les escales 5 i 6 a la seva arribada a les 
aules del nivell coberta; que inclou feines d’enderroc de murs d’obra de fàbrica i sostre de 
bigueta de perfil laminat existent, talls de pilars metàl·lics existents, empressillat entre 
biguetes existents mitjançant platines 60*10 mm i execució de llosses mixtes amb xapa 
col·laborant. 

              9.405,75 €/pa PEM 
 
El preu contradictori PC27 està motivat per la necessitat de solucionar l’arribada de l’últim 
tram d’escala, del qual no es poder fer un replanteig in situ en fase de projecte. Donada la 
geometria dels nous trams d’escala dels accessos a les aules del torreons i el compliment 
de la normativa de pas; fa necessari la modificació dels forjats preexistents al nivells coberta 
i execució de reforços estructurals per incrementa l’alçada de pas. 

tractament al buit per impregnar el 
material amb l'element retardant de 
flama, compleixen amb la normativa 
europea CE, test SBI, classe B. 
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PC28 Subministra e instal·lació d’estructura de suport de paviment de l’amfiteatre composta 
per perfils tubulars acer a/42b, de dimensions 40.40.3, 80.40.3 i 80.60.4 de peus drets, 
separats 40 cms. Inclou ancoratges de platina de dimensions 200*100 mm, 250*100*5 mm i 
80*80*5 mm a la llossa de formigó, HILTI HIT-HY 20 A + HIT-v(5.8) M8. Galgues 
d’anivellament, peces de neoprè de 5 mm de gruix i de 30 mm d’amplada, pintada amb dues 
capes d’imprimació antioxidant de diferent color i dues d’acabat a l’esmalt, treballat a taller i 
col·locat a l’obra collat a solera i parets, i als junts amb cargols. 

        123.623,17 €/pa PEM 
 
El preu contradictori PC28 està motivat per la necessitat de modificar l’estructura metàl·lica i 
el sistema de recolzament al forjat inclinat previstos en projecte, donada la dificultat 
d’organitzar les instal·lacions previstes en el sota grada amb l’estructura prevista. El 
replanteig en fase d’obra de les instal·lacions dels conductes d’impulsió i d’altres 
instal·lacions que concorren sota de les grades, condiciona i fa necessari el re càlcul de 
l’estructura, per tal que sigui aquesta la que s’adapti a les instal·lacions. 
 
Amb l’aplicació del PC28 no serà necessari executar les partides d’obra E44ZVM01 del 
capítol 01.01.06.02 PAVIMENTS 
 

 
PC29 Fabricació e instal·lació de quatre unitats de reixa de ventilació de lames fixes tipus 
mallorquina de fusta de pi laminat envernissat, col·locada al forat de la finestra superior de 
l’embarrat de 6 finestres de la composició que dona forma a cada una de les V11’ existents 
a projecte. Col·locades sobre la fulla existent a projecte amb sistemes mecànics. 

 
             1.483,44 €/pa PEM 

 
El preu contradictori PC29 està motivat arrel la necessitat de ventilació dels espais destinats 
a la ubicació de les caixes d’ascensor, que demanen els fabricants i que en fase de projecte 
no es va concretar. Es considera necessari que la ventilació es faci a través de la pròpia 
finestra de fusta de l’ultima planta del recorregut vertical de l’ascensor, V11’, i que veu 
afectada la composició final de la mateixa. 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
E44ZVM01 M2 Estructura de suport de paviment 

d'amfiteatre composta per perfils 
tubulars acer a/42b, de dimensions 
60.40.3 i 40.40.3 de peus drets, inclou 
ancoratges de platina de dimensions 
200*100 mm a la llossa de formigó, 
perfils metàl·lics IPN 50 per a suport i 
anivellació d'estructura tubular, 
espàrrecs mètric 12, galgues de 
anivellació, peces de neoprè de 5 mm 
de gruix i de 30 mm. d'amplada, 
pintada amb dues xapes d'imprimació 
antioxidant de diferent color i dues 
d'acabat a l'esmalt, treballat a taller i 
col·locat a l'obra collat a solera i 
parets, i als junts amb cargols 
colissos, tot segons detalls de 
plànols. 

112,59 469,80 52.894,78 
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PC30 Execució del recrescut de la platea amb la següent composició: un recrescut (10+6) a 
base d’arlita amorterada de 400 kgs/m3, més un geotèxtil, una capa de de 1300 kgs/m3; per 
rebre finalment una subbase a la tarima d’ELONDO formada per un gruix de tauler marí 
ignifugat de 22 mm. 
 
El preu contradictori PC30 està motivat per la implementació en obra de les instal·lacions 
encastades en el terra de platea. En fase d’obra s’han previst més configuracions de 
distribució en platea que han necessitat la instal·lació de més caixes encastades 
d’audiovisuals, il·luminació i xarxa de veus i dades i la corresponent alimentació amb tub de 
les mateixes, que ha generat un entramat de caixes i tubs que dificultava en excés la solució 
de projecte per el recrescut i subbase de tarima a base d’enllatat de bigues de fusta 
d’esquadria 100*100 mm i dues bases de DM ignífug de 19 mm. 

           41.822,97 €/pa PEM 
 
Amb l’aplicació del PC30 no serà necessari executar les partides d’obra E9QZVM11, 
E9QZVM16 del capítol 01.01.06.02 PAVIMENTS 

 

 
PC31 Subministra i execució de la tàbica de grada i graons d’escala de l’amfiteatre amb 
tarima d’Elondo 70*17 mm, envernissat a fàbrica. 
 
El preu contradictori PC31 està motivat per la necessitat de canvi de la solució del projecte 
per a les tàbiques de les grades. Donada les diferències de color insalvables amb tots els 
fabricants estudiats entre la tarima massissa d’Elondo del paviment de la grada i la tarima 
flotant d’Elondo de les tàbiques de grades i graons prevista en projecte; ha fet necessari 
canviar el criteri de projecte e instal·lar la mateixa fusta massissa per executar les tàbiques. 

 
           18.542,68 €/pa PEM 

 
Amb l’aplicació del PC31 no serà necessari executar les partides d’obra E9QZVM15 del 
capítol 01.01.06.02 PAVIMENTS 

 

 
PC32 Subministra i execució de paviment de fusta massissa d’Elondo de 22 mm en el foyer 
amb configuració en espiga. 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
E9QZVM11 M2 Enllatat amb bigues GL24 vistes 

d'avet de mides 13.5*100*100 mm, 
amb una repercussió (3ml/m2) a la 
solera fixada mecànicament. 

48,82 235,62 11.502,97 

E9QZVM11 M2 Subministra e instal·lació de sub base 
a la tarima de fusta d'ELONDO format 
per dues DM ignífugs de 19 mm . 

24,51 1.410,84 34.579,69 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
E9QZVM15 M2 Subministra e instal·lació de tarima 

flotant d'ELONDO de 188*11 mm per 
la tabica de grada o contra petjada de 
graons  (tri capa amb capa d'ús de 3 
mm. Envernissat de fàbrica igual que 
l'utilitzat in situ. 

63,91 149,87 9.578,19 
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El preu contradictori PC32 està motivat per la necessitat de canvi de la solució del projecte 
per a la col·locació de la superfície de tarima d’Elondo del foyer. La configuració radial del 
foyer, la distribució de juntes de dilatació i la rellevància de l’espai ha fet necessari el 
replantejament de la col·locació adaptant-nos a la configuració radial del mateix, definint 
finalment unes tramades en espiga seguint els eixos radials dels pilars 

           
 40.619,96 €/pa PEM 

 

Amb l’aplicació del PC32 no serà necessari executar les partides d’obra E9Q1VM10 del 
capítol 01.01.06.02 PAVIMENTS 
 

 

PC34. Mecanització de les portes interiors de fusta per a rebre els mecanismes de control 
d’accessos, i subministra e instal·lació dels mecanismes especials de les portes d'accés de 
públic al foyer (frontisses ocultes Simonswerk TE 640 3D A8 i antipànic mecànic amb 
contactor elèctric Micro Switch). 
 

El preu contradictori PC34 està motivat per la decisió en fase d’obra d’introduir un sistema 
de control d’accessos a totes les portes de l’equipament. Aquest canvi ha fet necessari per 
un costat la mecanització especial de totes les portes interiors que anaven previstes amb 
farratges tradicionals, així com la introducció en les portes d’accés a la platea d’uns 
farratges especials que fessin compatibles el control d’accés amb l’evacuació. 

 

           7.241,28 €/pa PEM 
 

PC35 Subministra e instal·lació encastat al revoltons del foyer dels dowlights ERCO sèrie 
SKIM model 80267 de diàmetre 118 mm blanc RAL 9016, led 13w, 1240 lm, 3000 K amb 
sistema de lents extra wide flood.  
 

El preu contradictori PC35 està motivat per la necessitat de que els downlights encastats als 
revoltons del foyer tinguessin un menor diàmetre dels previstos, per tal d’ajustar-se a la volta 
dels revoltons. Els downlights de ERCO previstos eran els SKIM model 80026 de 182 mm. 

 

             7.561,11 €/pa PEM 
 

Amb l’aplicació del PC35 no serà necessari executar les partides d’obra EE19804 del capítol 
01.02.01.06 LLUMINÀRIES 
 

 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
E9Q1VM10 M2 Paviment de fusta massissa de 

ELONDO de 22 mm encolat sobre la 
base existent. Formades per llistons 
de mides ... 

76,74 366,54 28.128,28 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
EE198004 ut Subm. i col. de downlight  ERCO 

sèrie SKIM mod. 80026. Il·luminació 
per leds d'una potència total de 28 W. 
Sistema de lents oval flood. Equip 
DALI. Color blanc. Instal·lació 
encastada superposada. S'inclou 
material auxiliar de muntatge. 

271,59 29 7.876,11 
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PC36 Subministra e instal·lació de lluminària banyadora de paret, encastable al terra de la 
grada de l’amfiteatre, per tal d’il·luminar les parets de la zona dels vitralls laterals, model 
33472 TESIS de diàmetre 160 mm, led 8w, 465 lm, 3000 K amb sistema de lents wallwash.  
 
El preu contradictori PC36 està motivat per la necessitat de canvi de la solució d’il·luminació 
de la planta amfiteatre a la zona dels vitralls laterals. En aquesta zona, al sostre apareixen 
els conductes de retorn del clima 850 mm de diàmetre, fet incompatible amb una il·luminació 
indirecte al sostre, ja que només estaríem il·luminant uns conductes que ben al contrari es 
vol que passin lo més desapercebuts possible. Així doncs es canvia una il·luminació 
indirecte de sostre amb banyadors de paret de ERCO model TRION (amb control Dali), per 
uns banyadors de paret encastat al terra i la supressió dels banyadors de terra model 44594 
d’ERCO previstos en paret. 

             6.884,80 €/pa PEM 
 
Amb l’aplicació del PC36 no serà necessari executar les partides d’obra EE194405, 
EE197910 i EE193347 del capítol 01.02.01.06 LLUMINÀRIES 
 

 
PC37 Subministra e instal·lació de lluminària banyadora de paret, encastable a la tarima de 
fusta del foyer per tal d’il·luminar les parets radials de la zona d’accés a la platea, model 
33472 TESIS de diàmetre 160 mm, led 8w, 465 lm, 3000 K amb sistema de lents wallwash.  
 
El preu contradictori PC37 està motivat per la necessitat de canvi de la solució d’il·luminació 
de la zona del foyer de planta primera. En aquesta zona es pretén il·luminar tènuement el 
revestiment enllistonat de fusta del foyer, que estava previst fer amb un projector de ERCO 
model PARSCAN. La instal·lació dels projectors de projecte requerien un suport o carril que 
es fa molt difícil d’instal·lar e integrar amb la geometria de les voltes, e igualment la 
il·luminació que donen aquests projectors no és la que es pretenia donar. Així com les 
ombres que es generaven en l’enllistonat no eren acceptables. Així doncs es canvia una 
il·luminació de paret amb projectors de ERCO model PARSCAN (amb control Dali), per uns 
banyadors de paret encastats al terra. 

             24.957,40 €/pa PEM 
 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
EE194405 ut Subm. i col. de lluminària de paret 

ERCO tipus banyador de paret mod. 
44594. Il·luminació per leds d'una 
potència total de 3 W. Equip 
electrònic commutable. Color blanc. 
S'inclou material auxiliar de muntatge. 

403,00 8 3.224,00 

EE193347 ut Subm. i col. de lluminària ERCO sèrie 
TRION mod. 33446. Tipus banyador 
de paret. Instal·lació en superfície.  
Il·luminació per leds d'una potència 
total de 24 W. Lent Spherolit de feix 
extensiu. Color blanc. Equip DALI. 
S'inclou material auxiliar de muntatge. 

648,09 8 5.184,72 

EE197910 ut Subm. i col de sortida de connexió 
DALI mod. 79094,  per a muntatge 
empotrat. Color blanc. S'inclou p.p. de 
material auxiliar de muntatge. 

66,69 29 1.934,01 
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Amb l’aplicació del PC37 no serà necessari executar les partides d’obra EE197101 del 
capítol 01.02.01.06 LLUMINÀRIES 

 

 
PC38 Subministra e instal·lació de lluminàries banyadores de paret, tipus aplic, a les parets 
de façana de la zona del foyer, per tal de complementar la il·luminació del foyer, model 
87711 STARPOINT dimeritzats color negre llum directe, led 6w, 275 lm, 3000 K amb 
sistema de lents extra wide flood; i en els sis pilars de la balconada del carrer Urgell, model 
87717 STARPOINT color negre llum directe/indirecte, led 8w, 700 lm, 3000 K amb sistema 
de lents extra wide flood. 
 
El preu contradictori PC38 està motivat per la necessitat de canvi de la solució d’il·luminació 
de la zona del foyer de planta primera. En aquesta zona es pretén il·luminar la zona de 
doble alçada del foyer, que estava prevista fer-la indirectament mitjançant uns banyadors de 
sostre, els TRIONS. Les instal·lacions vistes en aquesta part de sostre, instal·lacions de 
ruixadors d’incendi i els conductes d’impulsió fan que no sigui el millor sistema d’il·luminació. 
Es decideix no il·luminar cap al sostre, ja que no es vol emfatitzar aquestes instal·lacions, 
sinó que passin desapercebudes i sigui una il·luminació directe cap a terra. 

 
             18.122,38 €/pa PEM 

 
Amb l’aplicació del PC38 no serà necessari executar les partides d’obra EE193347 i 
EE198004 del capítol 01.02.01.06 LLUMINÀRIES 

 

 
PC39 Subministra e instal·lació de lluminàries banyadores de terra ERCO sèrie XS model 
445980 led 0.6W 24v, 17 lm, 3000k amb una font 337760, regulable on/off.  
 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
EE197101 ut Subm. i col. de projector ERCO sèrie 

PARSCAN mod. 71790. Per a 
instal·lació a carrils electrificats. 
Il·luminació per leds d'una potència 
total de 48 W. Lent Spherolit wide 
flood. Color blanc. Equip DALI. 
S'inclou material auxiliar de muntatge. 

781,59 9 7.034,31 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
EE193347 ut Subm. i col. de lluminària ERCO sèrie 

TRION mod. 33446. Tipus banyador 
de paret. Instal·lació en superfície.  
Il·luminació per leds d'una potència 
total de 24 W. Lent Spherolit de feix 
extensiu. Color blanc. Equip DALI. 
S'inclou material auxiliar de muntatge. 

648,09 13 8.425,17 

EE198004 ut Subm. i col. de downlight ERCO sèrie 
SKIM mod. 80026. Il·luminació per 
leds d'una potència total de 28 W. 
Sistema de lents oval flood. Equip 
DALI. Color blanc. Instal·lació 
encastada superposada. S'inclou 
material auxiliar de muntatge. 

271,59 3 814,77 
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El preu contradictori PC39 està motivat per la necessitat de canvi de la solució d’il·luminació 
de la zona de pas de la sala de control de la planta amfiteatre. En aquesta zona estava 
previst il·luminar mitjançant banyadors de terra, model 44594 d’ERCO commutable. Aquesta 
zona , al tractar-se d’un nivell inferior a la resta de la planta amfiteatre i ser la zona de 
davant de la sala de control requereix d’una il·luminació més tènue. Així doncs es canvia 
una il·luminació amb banyador de terra, amb un model més petit que el previst en projecte i 
regulable on/off. 

             2.200,50 €/pa PEM 
 
Amb l’aplicació del PC39 no serà necessari executar les partides d’obra EE194405 del 
capítol 01.02.01.06 LLUMINÀRIES 

 

 
PC40 Subministra e instal·lació de lluminàries banyadores de terra ERCO sèrie 44594 led 
3W, 345 lm, 3000k i execució del muntatge especial amb regularització DMX.  

 
El preu contradictori PC40 està motivat per la necessitat de canvi del sistema de regulació 
de la il·luminació de la platea. Els banyadors de terra, model 44594 estaven previstos 
regular-los amb dali. Tota la il·luminació d’escenotècnia es regula amb un sistema DMX, per 
aquest motiu es decideix que la il·luminació de sala que afecta a l’escena ha de poder 
dimeritzar-se i per tant integrar-se en el control DMX. Es decideix instal·lar les lluminàries 
previstes amb la tecnologia integrada per regular-se mitjançant DMX. 

 
             11.655,36 €/pa PEM 

 
Amb l’aplicació del PC40 no serà necessari executar les partides d’obra EE194405 del 
capítol 01.02.01.06 LLUMINÀRIES 

 

 
PC41 Subministra e instal·lació de lluminàries d’orientació als graons de les escales de 
l’amfiteatre ERCO sèrie 33756, led 0.3W 12V DC, 1lm de color blau. Inclou cos encastable 
model 33872 i 14 fonts d’alimentació per a dimeritzar les 136 unitats de llums d’orientació.  
 
El preu contradictori PC41 està motivat per la necessitat de canvi del sistema de regulació 
de la il·luminació dels graons de la grada de l’amfiteatre. Les llums d’orientació dels graons 
de la grada, model 33756 estaven previstos regular-los amb sistema dali. Tota la il·luminació 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
EE194405 ut Subm. i col. de lluminària de paret 

ERCO tipus banyador de paret mod. 
44594. Il·luminació per leds d'una 
potència total de 3 W. Equip 
electrònic commutable. Color blanc. 
S'inclou material auxiliar de muntatge. 

403,00 4 1.612,00 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
EE194405 ut Subm. i col. de lluminària de paret 

ERCO tipus banyador de paret mod. 
44594. Il·luminació per leds d'una 
potència total de 3 W. Equip 
electrònic commutable. Color blanc. 
S'inclou material auxiliar de muntatge. 

403,00 16 6.448,00 
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escenotècnica es regula amb un sistema DMX, per aquest motiu es decideix que la 
il·luminació de sala que afecta a l’escena ha de poder dimeritzar-se i per tant integrar-se en 
el control DMX. Es decideix instal·lar les lluminàries previstes amb la tecnologia integrada 
per regular-se mitjançant DMX. 

             32.090,56 €/pa PEM 
 
Amb l’aplicació del PC41 no serà necessari executar les partides d’obra EE193349 del 
capítol 01.02.01.06 LLUMINÀRIES 

 

 
PC43 Aplicació de pintura plàstica negra projectada amb Airless als forjats vistos e 
instal·lacions de les zones on es col·loquen els falsos sostres de fusta tipus “grill”  
 
El preu contradictori PC43 està motivat per la decisió en obra de no col·locar el vel negre en 
els falsos sostres de fusta, condicionat per el fet de que si col·locàvem el vel era necessari 
la instal·lació de doble nivell de detecció d’incendis. S’acorda no instal·lar el vel i possibilitar 
el fet de només col·locar un nivell de detecció just per sota de la lama de fusta. El fet de no 
col·locar el vel negre i tenir un intereix de 70 mm entre lames fa que es puguin veure les 
instal·lacions que hi ha sobre el fals sostre, així doncs es decideix pintar tot lo que hi ha per 
sobre del mateix, sostre e instal·lacions. 

             4.888,36 €/pa PEM 
 
PC44 Repintat dels cortiners de fusta de mides aprox.220*115 en color blanc i les lleixes de 
fusta d’ampits de vitralls de mides 200*25 mm de longitud en color teula, en les dues 
passarel·les de la cúpula. 
 
El preu contradictori PC44 està motivat per la necessitat de pintar de nou els elements de 
fusta que rematen superior e inferiorment les cortines de tots dos nivells de la cúpula donat 
la problemàtica cromàtica generada entre el color de les cortines i el color inicial dels remats 
de fusta. 

             3.162,71 €/pa PEM 
 
PC45 Subministra e instal·lació dels conjunts de tancament fixe metàl·lic i vidre catedral 
color ambarí de 4 mm de gruix adaptat a les mides d’obra del forats existents dels triforis del 
foyer. 
 
El preu contradictori PC45 està motivat per la voluntat de treure a la llum i conservar els 
triforis existents sobre els tres conjunts de fusteries a la façana del nivell foyer, però que 
restaven tapiats amb obra. En fase d’obra es decideix obrir-los, donar-li forma al revestiment 
interior per tal d’adaptar un tancament exterior a base d’un perfil metàl·lic que rebi un vidre 
catedral de color ambar que deixarà passar la llum de l’exterior cap a l’interior. 

 
             13.298,90 €/pa PEM 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
EE193349 ut Subm. i col. de lluminària d'orientació 

ERCO mod. 33872. Il·luminació per 
leds d'una potència total de 0'3 W 12 
Vdc. S'inclou cos encastable mod. 
33873 i material auxiliar de muntatge. 

173.71 180 31.267,80 
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PC46 Subministra e instal·lació de conducte de fibra de vidre, en planta altell, tipus 
CLIMAVER NETO amb revestiment exterior d’alumini, (alumini +malla de fibra de vidre + 
kraft) e interior amb teixit NETO (teixit de vidre acústic d’alta resistència mecànica). 
Classificació M-1. Inclou p.p de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa de registre 
segons RITE, accessoris i suport formats per perfil galvanitzat i varetes M-6; reforçat amb 
perfils metàl·lics cada 60 cm; i subministra e instal·lació en planta altell de conducte de xapa 
galvanitzada amb unió METU i tancament pistsburg amb aïllament Climliner Roll de 25 mm 
fixat amb claus al mig i amb U als extrems. 
 
El preu contradictori PC46 està motivat per les pressions d’aire que es donen en els 
conductes de la planta altell i les seves dimensions, que ha fet necessari el re càlcul del 
sistema del tipus de conductes a emprar, per tal de que aquests treballin correctament amb 
les pressions de sortida de les màquines. Es decideix que part d’aquest conducte sigui de 
xapa galvanitzada aïllada interiorment i els conductes entre 901-1200 mm es reforcin en el 
seu suport. 

             14.547,69 €/pa PEM 
 
Amb l’aplicació del PC46 no serà necessari executar les partides d’obra EA03CL06 del 
capítol 01.02.09.1B CONDUCTES D’AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ 

 
PC47 Subministra i aplicació de pintura antipols al forjat de sota de les grades de 
l’amfiteatre, previ neteja i aspirat de la superfície a tractar. 
 
El preu contradictori PC47 està motivat per la necessitat de generar uns espais de plenum 
en el foyer, per a la impulsió de la climatització per sota de les grades de l’amfiteatre, amb 
les majors garanties de salubritat; per tant es decideix pintar amb pintura antipols el forjat 
inclinat de formigó de les grades, al tractar-se aquest del suport d’aquest plenums. 

 
               4.293,49 €/pa PEM 

 
PC48 Formació de motllura de punt rodó a les voltes vistes del foyer del nivell planta 
primera, a base de fer un regruix amb dues plaques de pladur de 13 mm donant forma al 
revoltó existent i un pla recte superior a 4 cm de la clau. 
 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
EA03CL06 ut Subm. i col. de conducte de fibra de 

vidre tipus CLIMAVER NETO amb 
revestiment exterior d'alumini, 
(alumini + malla de fibra de vidre + 
kraft) i interior amb teixit NETO (teixit 
de vidre acústic d'alta resistència 
mecànica). Classificació M-1. Inclou 
p.p. de colzes, pantalons, derivacions, 
p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., 
altres peces, accessoris i suports 
formats per perfil galvanitzat i varetes 
M-6,  remats amb folrat de les juntes 
entre unions amb cinta alumínica 
CLIMAVER NETO i a les juntes 
interiors de les parets dels conductes 
segellat amb silicona. 

42,83 225,15 9.643,17 
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El preu contradictori PC48 està motivat per la necessitat de trencar la trobada entre el pla 
horitzontal de les voltes del foyer enguixades i el pla vertical de la tàbica de tancament de 
les voltes. En aquesta trobada de plans, hi ha un canvi de nivell i de colors, es passa del 
9010 del sostre de voltes al món fosc color albergínia de la tàbica i nivells superiors de 
sostre. Aquesta trobada de dos plans, amb uns revoltons manuals i diferents entre ells, i un 
pla vertical molt marcat, fa molt difícil un bon acabat de la pintura; així doncs es decideix 
amagar aquesta trobada darrera d’aquesta petita motllura que es genera en els revoltons 
existents; garantint un molt millor acabat del revestiment final i una trobada entre els dos 
plans molt més amable.  

               6.186,25 €/pa PEM 
 
PC49 Enguixat manual especial dels forats d’obra dels triforis de façana, en planta primera, 
incloent la preparació del suport, sanejat i perfilat de les 9 unitats de triangles corbs i remats 
contra el tancament fixes dels triforis. 
 
El preu contradictori PC49 està motivat per la necessitat de sanejar i preparar la superfície 
de suport dels triforis del pla de façana del carrer Urgell i laterals, al nivell planta primera; un 
cop la direcció d’obra decideix recuperar els forats tapiats i fer un tancament de vidre de 
color en els mateixos. 

               5.697,14 €/pa PEM 
 
PC50 Formació de motllura de punt rodó a les voltes del sostre planta primera zona balcó 
carrer Urgell, a base de fer un regruix amb una placa de pladur de 6 mm i perfilaria corba 
cada 30 cm donant forma d’un fals sostre corb. 
 
El preu contradictori PC50 està motivat per la necessitat de generar un fals sostre al forjat 
de revoltons vistos entre els sis pilars de la planta primera (zona balconada) i la façana del 
carrer Urgell, que estava previst que fos enguixat. No només hi ha la necessitat tècnica 
d’acabar aquest sostre vist sinó dignificar una zona que es decideix emfatitzar amb una 
il·luminació especial i on hi han moltes instal·lacions vistes que cal amagar. 

 
             12.906,56 €/pa PEM 

 
PC51 Subministra e instal·lació de caixes de connexió d’il·luminació, d’audiovisuals, 
maquinària i control domòtic, d’alumini extrusionat, personalitzades incloent tapes en les 
caixes d’escenari i connectors Neutrik Optical en les caixes d’audiovisuals 
 
El preu contradictori PC51 està motivat per la necessitat de fer canvis en les caixes 
d’il·luminació i audiovisuals per diferents situacions com: la instal·lació de connectors  
OPTICALCON de Fibra òptica per els BNC de projecte, donat que la resolució HD del vídeo 
ha quedat obsoleta i les pantalles, gràfics, projectors, etc., que equipem ja treballen amb 
una resolució 2K i 4K; i canvis en les característiques externes de les caixes donats els 
canvis de situació de la mateixes. 

             18.188,91 €/pa PEM 
 
Amb l’aplicació del PC51 no serà necessari executar les partides d’obra 2.1.4.1, 2.1.4.6, 
2.1.4.12, 2.1.4.13, 2.1.4.14, 2.1.4.15 i 2.1.4.16 del capítol 01.03.01.01.05 CAIXES DE 
CONNEXIÓ, les partides 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.4.4, 3.1.4.5, 3.1.4.6, 3.1.4.10, 3.1.4.11, 
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3.1.4.12, 3.1.4.13, 3.1.4.14, 3.1.4.17, 3.1.4.18, 3.1.4.19, 3.1.4.21, 3.1.4.22, 3.1.4.24, 
3.1.4.25, 3.1.4.26, 3.1.4.27, 3.1.4.28 del capítol 01.03.02.01.05 CAIXES DE CONNEXIÓ, 

 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
2.1.4.1 UD Caixa de connexió d' Il·luminació 

d´alumini extrusionat color negre RAL 
9005  dimensions 275x300x100mm 
per a muntatge superficial, amb els 
següents connectors: 
_1 CETACT 3P+N+T 400V 32A  
Caixa ILAT-00/  Enrotllador Truss 

257,90 1,00 257,90 

2.1.4.6 UD Punt de connexió d' Il·luminació,  amb 
els següents connectors: 
  - 1 Presa Shucko IP54 
Punt ILAG-01 / ILAG-01 /ILAG-01 
/ILAG-01 /ILAG-01 /ILAG-01 /ILAG-01 
/ILAG-01 /ILAG-01 /ILAG-01 / 
Encastat a canal metàl·lica 100x100  
existent a rodapeu de Galeria 

44,31 10,00 443,10 

2.1.4.12 UD Punt de connexió DMX  per a 
muntatge superficial. 
Caixa DMX08 /DMX09 /DMX10   
Galeria 
Encastat a canal metàl.lca 100x100  
exixtent a rodapeu de Galeria 

93,47 3,00 280,41 

2.1.4.13 UD Caixa de connexió DMX d´alumini 
extrusionat color negre RAL 9005  
dimensions150x150x100mm per a 
muntatge superficial 
 Neutrik 
Caixa DMX11 /DMX12  Escenari 

198,44 2,00 396,88 

2.1.4.14 UD Caixa de connexió DMX d´alumini 
extrusionat color negre RAL 9005  
dimensions150x150x100mm per a 
muntatge superficial Caixa DMX11 
/DMX12  Escenari 

198,44 2,00 396,88 

2.1.4.15 UD Caixa de connexió DMX d´alumini 
extrusionat color negre RAL 9005  
dimensions150x150x100mm per a 
muntatge superficial Caixa DMX15 
/DMX16  Platea 

198,44 2,00 396,88 

2.1.4.16 UD Caixa de connexió DMX d´alumini 
extrusionat color negre RAL 9005  
dimensions150x150x100mm per a 
muntatge superficial. Caixa DMX17 
/DMX18  Enrotllador 

198,44 2,00 396,88 

      

3.1.4.1 UD Caixa de connexió d'audiovisuals 
d´alumini extrusionat, dimensions 
515x300x100mm per a muntatge 
superficial Caixa AV-ES01 / AV-ES02 
Boca Escenari 

703,15 2,00 1.406,30 
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3.1.4.2 UD Fabricació i muntatge de registre en 
tarima amb tapa abatible amb 
frontissa de piano d' 
obertura/tancament per pressió i 
acabat exterior igual que paviment 
fixe de l'escenari. Càrrega 
màxima: 500kg. Dimensions: 
500x250mm 
Caixa AV-ES01 / AV-ES02 Boca 
Escenari 

375,70 2,00 751,40 

3.1.4.3 UD Caixa de connexió d'audiovisuals 
d´alumini extrusionat,  dimensions 
515x300x100mm per a muntatge 
superficial Caixa AV-ES03 / AV-ES04 
Fons Escenari 

691,80 2,00 1383,60 

3.1.4.4 UD Fabricació i muntatge de registre en 
tarima amb tapa abatible amb 
frontissa de piano d' 
obertura/tancament per pressió i 
acabat exterior igual que paviment 
fixe de l'escenari. Càrrega 
màxima:500kg. Dimensions: 
500x250mm 
Caixa AV-ES03 / AV-ES04 Fons 
Escenari 

357,70 2,00 751,40 

3.1.4.5 UD Caixa de connexió d'audiovisuals 
d´alumini extrusionat, dimensions 
515x300x100mm per a muntatge 
superficial Caixa  AV-ES05   
Retroprojecció 

665,81 1,00 665,81 

3.1.4.6 UD Fabricació i muntatge de registre en 
tarima amb tapa abatible amb 
frontissa de piano d' 
obertura/tancament per pressió i 
acabat exterior igual que paviment 
fixe de l'escenari. Càrrega 
màxima:500kg. Dimensions: 
500x250mm 
Caixa  AV-ES05   Retroprojecció 

338,03 2,00 357,70 

3.1.4.10 UD Fabricació i muntatge de registre en 
trasdossat de mur amb tapa abatible 
amb frontissa de piano d' 
obertura/tancament per pressió i 
acabat exterior igual que trasdossat 
del mur perimetral de platea. 
Dimensions: 500x200mm 
Caixa AV-SA01 / AV-SA02 / AV-SA03 
/ AV-SA04    Caixes Sala 

263,08 2,00 526,16 

3.1.4.11 UD Caixa de connexió d'audiovisuals 
d´alumini extrusionat,  dimensions 
275x145x100mm per a muntatge 
superficial  
Totalment instal·lada, connexionada i 
etiquetada.  
AV-SA05/AV-06   Caixes Platea 

439,98 2,00 879,96 
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3.1.4.12 UD Fabricació i muntatge de registre en 
tarima amb tapa abatible amb 
frontissa de piano d' 
obertura/tancament per pressió i 
acabat exterior igual que superfície de 
tarimes. Càrrega màxima:500kg.. 
Dimensions: 250x140mm 
AV-SA05/AV-06   Caixes Platea 

237,86 2,00 475,72 

3.1.4.13 UD Punt de connexió d'audiovisuals  per 
a muntatge superficial. Caixa AV-
CAM01 / AV-CAM02 / AV-CAM03   
CÀMERES HD PTZ 

124,56 3,00 373,68 

3.1.4.14 UD Punt de connexió d'audiovisuals  per 
a muntatge superficial. Caixa AV-
ANT01 / AV-ANT02 / AV-ANT03 / AV-
ANT04  ANTENES 

80,70 4,00 332,80 

3.1.4.17 UD Punt de connexió d' Altaveu de reforç  
terminat amb  connector aeri: 
Caixa AV-SPK03 / AV-SPK04/ AV-
SPK05  / AV-SPK06  / AV-SPK07  / 
AV-SPK08 / AV-SPK09 / AV-SPK10   
Altaveus de Reforç 

45,45 10,00 454,50 

3.1.4.18 UD Punt de connexió d'emissor IR  
terminat amb connector aeri: 
Caixa AV-IR01 / AV-IR02   Emissors 
IR 

53,30 2,00 106,60 

3.1.4.19 UD Punt de connexió de Microfon de 
Seguiment terminat amb connector 
aeri: Caixa AV-MSG01 / AV-MSG02   
Microfons de Seguiment 

42,83 2,00 85,56 

3.1.4.21 UD Punt de connexió de Pantalla de 
Projecció Motoritzada  terminat amb  
connector aeri: 
Caixa AV-PANT Pantalla de Projecció 
Marca/ Model: Schneider  o 
equivalent 

89,59 1,00 89,59 

3.1.4.22 UD Caixa de connexió d'audiovisuals 
d´alumini extrusionat, dimensions 
275x145x100mm per a muntatge 
superficial  
Caixa AV-RR01 Enrotllador CAT6 
Marca/ Model: Pinanson Wallrack  o 
equivalent 

220,32 1,00 220,32 

3.1.4.24 UD Caixa de connexió d'audiovisuals  per 
a muntatge en doble mecanisme 
standard, amb els connectors: 
Caixa AV-SI01/ AV-SI02/ AV-SI03/ 
AV-SI04/ AV-SI05/ AV-SI06  Signage  
Marca/ Model: Pinanson  o equivalent 

150,92 2,00 301,84 

3.1.4.25 UD Caixa de connexió d'audiovisuals 
d´alumini extrusionat, dimensions 
275x300x100mm per a muntatge 
superficial, amb els següents 
connectors: 
Caixa AV-INT01 / Interpretació 

429,12 1,00 429,12 

3.1.4.26 UD Caixa de connexió d'audiovisuals 
d´alumini extrusionat,  dimensions 
515x300x100mm per a muntatge 
superficial, amb els següents 
connectors: 
Caixa AV-CNT01 Audio 

772,00 1 772,00 
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PC52 Aplicació de base de morter de cal, dels dotze pilars de la sala, per tal de rebre 
l’acabat final d’estuc de cal amb pigment i arenilla acabat amb sabonet. 
 

El preu contradictori PC52 està motivat per la necessitat de donar una capa base prèvia als 
pilars, donada les irregularitats que tenen, per tal de que el resultat final de l’estuc sigui 
l’adequat. 

             2.324,76 €/pa PEM 
 

PC53 Fabricació i muntatge d’un revestiment de barra de bar de mides totals 
6300*500*1050 mm, a base d’un taulell i frontal de vidre  incolor 10+10+10 amb cantells 
polits, estructura i suports per fixació de vidres en acer inox. L’acabat de la barra per 
l’interior és d’acer inox. granejat i xapa lacada color albergínia per la seva cara exterior. 
Fabricació i muntatge de dos mòduls trasbarra formats per una taulell amb esquadres 
ocultes a la paret i un peto de 12 cm en acer inox. AISI 304 de 1.5 mm d’espessor, un de 
dimensions de 3290*400*600 mm i un altre de cantonada de dimensions 2900*/400*600 
mm. Folrat de la paret interior de tots dos mòduls amb xapa lacada color albergínia, agafada 
amb pestanyes ocultes a la balda, fins el terra, amb una longitud total de 6190 mm. 
Subministra i muntatge de moble cafeter amb posero, quatre calaixos i 3 portes de 
dimensions 1000*600*1000 mm. Subministra i muntatge de dos mòduls de taula sota barra 
amb pica i escorredor de mides 1000*550*850 mm fabricat totalment en acer inox. amb 
taulell AISI 304 18/10 de 1.2 mm, reforçat a la part inferior, amb peus regulables; inclou 
aixetes monocomandament. 
 

El preu contradictori PC53 està motivat per la necessitat d’acabar d’equipar el bar amb 
l’equipament necessari i dotar-lo d’una estètica al nivell de la resta del foyer; ja que al 
projecte només estava valorat una barra d’obra per a revestir i un equipament bàsic. 

 

             39.546,45 €/pa PEM 
 

Amb l’aplicació del PC53 no serà necessari executar les partides d’obra EQ9CLDR7, 
EQ9CLD8, EQ9CLDR9, EQ9CDR10, EQ9CDR11 del capítol 01.01.07.01 BAR-CÀTERING 
 

3.1.4.27 UD Caixa de connexió d'audiovisuals 
d´alumini extrusionat,  dimensions 
515x300x100mm per a muntatge 
superficial, amb els següents 
connectors: 
Caixa AV-CNT02 Video 

926,17 1 926,17 

3.1.4.28 UD Caixa de connexió d'audiovisuals 
d´alumini extrusionat, dimensions 
275x145x100mm per a muntatge 
superficialCaixa AV-ST01 Caixa 
sobretítols 

336,21 1 336,21 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
EQ9CLDR7
   

ut Subministrament i col·locació de 
barra de bar amb davantera i frontal 
inox. Dimensions 490x50x105 cm. 
Estructura suport tubular. Interior 
emplafonat amb xapa inox. Davantera 
llisa inox. Frontal amb decoració de 
lames verticals inox. Construïda en 
acer inoxidable 18/10 AISI 304 

3.465,85 1,00 3.465,85 
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PC54 Subministra e instal·lació de dos conjunts de retorn de climatització al foyer, a base de 
la unió de 6 reixes TROX de lames horitzontals fixes, model  AF-0-A/825*425/0/0/P1 per 
emprimar i pintar amb pintura esmalt color albergínia, amb marc ocult per fixació a pladur. 
 
El preu contradictori PC54 està motivat per la necessitat de fer canvis en les reixes de retorn 
de climatització de la zona de foyer de planta primera; donat que els conductes de retorn ja 
no transcorren linealment per sota de la grada amb reixes lineals a tot el llarg dels revoltons 

EQ9CLD8 ut Subministrament i col·locació de 
boteller frigorífic MOd. EB 2500 II. 
Dimensions: 242,9x55x86.5 cm. Dotat 
amb 5 portes corredores. Potència: 
445 W a 230 v II. Construït interior i 
exterior en acer inoxidable 18/10 AISI 
304. 
Inclou barra tancament portes 
superior boteller, amb longitud 250 
cm. amb candau i clau. Construïda en 
acer inoxidable. 
Inclou sòcol inferior per boteller de 
dimensions: 250x15 cm. Construït en 
acer inoxidable. 

627,53 1,00 627,53 

EQ9CLDR9
   

ut Subministrament i col·locació de 
moble trasbarra tancat amb portes i 
calaixos a mà esquerra. Dimensions 
200x600x90 cm. Davantera llisa amb 
plastró posterior i un lateral. Mòdul 
amb 2 calaixos i porta abatible. Mòdul 
amb 2 portes abatibles i prestatge 
inferior i entremig. Calaixos i portes 
amb pany i clau. Amb sòcol inferior 
moble. Construït en acer inoxidable 
18/10 AISI 304 

2.569,64 1,00 2.569,64 

EQ9CDR10
   

ut Subministrament i col·locació de 
moble trasbarra tancat amb portes i 
calaixos a mà dreta. Dimensions 
200x600x90 cm. Davantera llisa amb 
plastró posterior i un lateral. Mòdul 
amb 2 calaixos i porta abatible. Mòdul 
amb 2 portes abatibles i prestatge 
inferior i intermig. Calaixos i portes 
amb pany i clau. Amb sòcol inferior 
moble. Construït en acer inoxidable 
18/10 AISI 304 

2.569,64 1,00 2.569,64 

EQ9CDR11
   

ut Subministrament i col·locació de 
moble cafeter tras barra. Dimensions 
90x60x90 cm. Amb 1 calaix 
picamarros, 2 calaixos i 2 portes. 
Calaixos i portes amb pany i clau 
(picamarros, no). Davantera llisa amb 
plastró posterior. Xassís compost de 
passamà i omegues totalment en acer 
inoxidable. Davantera de treball 
construïda en xapa inox de 1,5 mm 
de gruix. Potes regulables totalment 
en acer inoxidable. Amb sòcol inferior 
moble . Construït en acer inoxidable 
18/10 AISI 304. 

1.346,64 1,00 1.346,64 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

com estava previst en projecte, sinó que s’ha calculat dos grans zones de retorn conduïdes 
per els dos patinells al costat dels ascensors 1 i 2 amb reixes de terra a sostre.  

 
   2.972,40 €/pa PEM 

 
Amb l’aplicació del PC54 no serà necessari executar les partides d’obra EA34P1130 del 
capítol 01.02.09.1B CONDUCTES D’AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ 
 

 
Aquests preus contradictoris per causes imprevistes (PC19, PC20, PC21, PC22, PC23, 
PC24, P27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, 
PC40, PC41, PC43, PC44, PC45, PC46, PC47, PC48, PC49, PC50, PC51, PC52, PC53, 
PC54 ) menys la partida d’obra que es deixa d’executar, suposen un increment respecte del 
preu de contracte inicial de l’4,96 % (10,81 % dels nous preus i -5,85% de la partida que 
no s’executarà). 
 
D’acord amb allò exposat l’execució dels nous preus proposats suposarà:  

 

PEM projecte inicial 5.129.403,37 

  
  

  Import APC1 per causes previstes (causa 1ª)                 257.496,27 € 5,02% 4,39% 

Import que es deixa d'executar                -32.241,53 € -0,63% 
 

Import APC1 per causes no previstes 361.720,60 € 7,05% 3,45% 

Import que es deixa d'executar -184.845,78 € -3,60% 
 

Increment PEM APC1 402.129,56 € 
 

         
  

 Import APC2 per causes previstes (causa 1ª) 84.655,40 € 1,65% 1,12% 

Import que es deixa d'executar          -27.010,54 € -0,53% 

 Import APC2 per causes no previstes 554.390,68 € 10,81% 4,96% 

Import que es deixa d'executar -299.834,48 -5,85% 

 Increment PEM APC2 312.201,06 
 

           
 

 PEM projecte + Increment APC1+APC2 5.843.733,99 € 

    
 

  13% Despeses Generals 759.685,42 € 

  

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 
EA34P1130 ut Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. 

PA1 de 1025x125 mm. de lames 
horitzontals fixes, amb marc i lames 
d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, 
plènum ASK, pintura RAL a definir i 
p.p. de material auxiliar de muntatge. 
(R-01) 

158,74 36,00 5.714,64 
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 6% Benefici Industrial 350.624,04 € 

  Estudi de Seguretat i Salut  77.311,38 €   

   

 PRESS. PROJECTE MODIFICAT PER 
APC1+APC2 ABANS IVA 

7.031.354,83 €   

   

 Baixa adjudicació 0,3379999998 2.376.597,93 €   
 

          
 

Import adjudicació modificat per 
APC1+APC2 abans IVA 

4.654.756,90 €   
 

Import adjudicació projecte primitiu, abans IVA 4.092.021,52 €   
 

Diferència entre import adjudicació 
(Adjudicació amb increments APC1+APC2) i 
adjudicació de contracte, abans IVA 

562.735,38 €   
 

            
 

Diferència (increment APC1), abans IVA 316.789,63 €   
 

Diferència (increment APC2), abans IVA 245.945,75 €   
 21%IVA       51.648,61 €   
 Increment APC2 IVA inclòs   297.594,36 € 

      

Estimació de la variació del pressupost del projecte 
 
Aquests preus contradictoris subjectes a aprovació, suposaran un increment del preu de 
contracte de 245.945,75 € més IVA al 21 % per import de 51.648,61 €, resultant un total de 
dos cents noranta set mil cinc cents noranta quatre euros amb trenta-sis cèntims 
(297.594,36 €) amb IVA. 
 
L’execució d’aquests nous preus no alteren les condicions essencials de la licitació i 
adjudicació i es considera estrictament indispensable per donar resposta a les causes 
objectives descrites a cada cas. 
 
Per a la realització d’aquest treballs, a criteri de la direcció de l’obra, es proposa una variació 
del termini total de l’execució de les obres amb nova data de finalització pel 8 de setembre 
del 2019.”  

 
11. La modificació proposada per la direcció de l’obra, respon a raons d’interès 

públic consistents en assegurar la correcta execució de les obres projectades, 
mitjançant la inclusió de nous preus contradictoris i l’exclusió dels preus que no 
s’executaran. 
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12. En l’informe transcrit es proposa l’aprovació d’uns nous preus i l’exclusió de 
diversos preus inclosos en el projecte que impliquen la modificació del contracte 
per causes previstes al primer apartat de la clàusula 2.3) del Plec de clàusules 
administratives particulars, que suposen un increment de l’1,12 % del preu del 
contracte. Es verifica que no se supera el percentatge del 10 % fixat com a màxim 
en l’apartat esmentat, ja que la suma de les modificacions per aquesta causa 
suposa un increment del 5,51 % (4,39 % en la primera modificació i 1,12 % en la 
segona modificació). 

 
13. Així mateix, a l’informe transcrit es proposa l’aprovació de nous preus i l’exclusió 

de diversos preus inclosos en el Projecte, per circumstàncies imprevistes. 
Aquesta modificació obeeix a la necessitat d’adequar la prestació contractada a 
les necessitats que pretenien cobrir-se mitjançant el present contracte, degut a 
errors o omissions en la redacció del projecte, que s’han posat de manifest amb 
posterioritat a l’adjudicació del contracte, i que no eren previsibles amb anterioritat 
aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en 
l’elaboració del projecte. 

 
La modificació basada en circumstàncies imprevistes suposa un increment del 
4,96 %, del preu del contracte, que sumat al 3,45 % de la primera modificació, 
suposa un increment del 8,41 %. Les modificacions esmentades no comporten 
l’alteració substancial de l’objecte i característiques del Projecte, ni de les 
condicions essencials de la seva licitació i adjudicació. 

 
14. La modificació contractual proposada suposa un increment en el preu del 

contracte per import de dos-cents quaranta-cinc mil nou-cents quaranta-cinc 
euros amb setanta-cinc cèntims (245.945,75 €), IVA exclòs, que més el 21 % 
d’IVA per import de cinquanta-un mil sis-cents quaranta-vuit euros amb 
seixanta-un cèntims (51.648,61 €), resulta per un import total de dos-cents 
noranta-set mil cinc-cents noranta-quatre euros amb trenta-sis cèntims 
(297.594,36 €), IVA inclòs. 

 
15. L’increment de la despesa (IVA inclòs), per import de dos-cents noranta-set mil 

cinc-cents noranta-quatre euros amb trenta-sis cèntims (297.594,36 €), anirà 
a càrrec de l’aplicació pressupostària G/10420/93310/62200 del pressupost 
corporatiu vigent. 

 
16. Per a l’execució dels nous preus, la direcció de l’obra considera necessari ampliar 

el termini d’execució de les obres fins al 8 de setembre de 2019. 
 
17. L’empresa contractista haurà de reajustar la garantia definitiva constituïda, en el 

sentit d’augmentar-la en dotze mil dos-cents noranta-set euros amb vint-i-nou 
cèntims (12.297,29 €), import equivalent al 5% de l’increment del preu del 
contracte, IVA exclòs. 
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18. El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra ha emès 
un informe on es fa constar que “aquestes noves partides no fan necessàries les 
modificacions del Pla de Seguretat i salut aprovat ni el seu pressupost”. 

 
19. De conformitat amb les consideracions exposades, resulta procedent aprovar 

l’acta de preus contradictoris núm.2, així com la modificació del contracte de 
referència en els termes abans exposats. 

 
Fonaments de dret 
 
1. De conformitat amb la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (LCSP), el present contracte, en haver-
se adjudicat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei esmentada, es regeix 
pel text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. L’article 210 del TRLCSP disposa que l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa 

d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que plantegi el seu 
compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i 
determinar-ne els efectes. Aquestes prerrogatives s’exerciran seguint el 
procediment establert en l’article 211 del TRLCSP. 

 
3. L’article 219.1 del TRLCSP disposa que els contractes administratius només 

podran ser modificats per raons d’interès públic. 
 
4. La clàusula 2.3) del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen 

aquesta contractació, preveu les causes de modificació del contracte de 
referència. 

 
5. L’article 107 del TRLCSP defineix les causes imprevistes de modificació del 

contracte. 
 
6. L’article 99.3 del TRLCSP disposa que s’haurà de reajustar la garantia definitiva 

constituïda, com a conseqüència de la modificació del contracte. 
 
7. L’article 219.2 del TRLCSP disposa que les modificacions de contracte hauran de 

formalitzar-se segons l’establert a l’article 156 del mateix text legal. 
 
8. De conformitat amb la Disposició addicional tercera, apartat 8 de la LCSP, la 

secretària general de la Diputació de Barcelona ha d’emetre informe preceptiu en 
relació a la modificació del contracte proposada. 

 
9. De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, corresponen al 

Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes amb 
un valor estimat que superi la quantia de sis milions d’euros. 
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10. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposen els apartats 3.1.a) i c) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de 
juliol de 2018, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret 
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i 
per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 
2018. 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’acta de preus contradictoris núm. 2 de les obres del “Projecte 
executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del 
Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), que inclou del PC18, per import de 
10.179,16 € al PC55, per import de 5.003,17 €, que suposa un increment en el preu 
del contracte per import de dos-cents quaranta-cinc mil nou-cents quaranta-cinc 
euros amb setanta-cinc cèntims (245.945,75 €), IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA 
per import de cinquanta-un mil sis-cents quaranta-vuit euros amb seixanta-un 
cèntims (51.648,61 €), resulta per un import total de dos-cents noranta-set mil cinc-
cents noranta-quatre euros amb trenta-sis cèntims (297.594,36 €), IVA inclòs. 
 
Segon.- APROVAR la modificació del contracte relatiu a les obres esmentades, 
formalitzat en data 13 de febrer de 2017 i modificat en data 9 de novembre de 2018, 
entre la Diputació de Barcelona i la Unió Temporal d’Empreses denominada 
“COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” 
UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, amb NIF U66889320, de 
conformitat amb l’informe de la direcció de l’obra, de data 4 de març de 2019, transcrit 
a la part expositiva del present dictamen, en el sentit següent: 
 

- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus 
contradictoris núm. 2, que inclou del PC18 al PC55. 

 
- Excloure del seu objecte els preus que es deixaran d’executar. 
 
- Incrementar el preu del contracte en un import de dos-cents quaranta-cinc mil 

nou-cents quaranta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims (245.945,75 €), IVA 
exclòs, per la qual cosa el preu total del contracte serà de quatre milions sis-
cents cinquanta-quatre mil set-cents cinquanta-sis euros amb noranta 
cèntims (4.654.756,90 €), IVA exclòs, més nou-cents setanta-set mil quatre-
cents noranta-vuit euros amb noranta-cinc cèntims (977.498,95 €), en 
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concepte del 21 % d’IVA, resultant un pressupost total de cinc milions sis-cents 
trenta-dos mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta-cinc cèntims 
(5.632.255,85 €), IVA inclòs. 

 
- Ampliar el termini d’execució de les obres fins al 8 de setembre de 2019. 

 
Tercer.- ESTABLIR que la redacció de les clàusules del contracte de modificació serà 
la següent: 
 

“Primer.- La Diputació de Barcelona i la Unió Temporal d’Empreses denominada 
“COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, ambdues entitats degudament 
representades pels sotasignats, formalitzen la segona modificació del contracte d’execució 
de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici 
del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), formalitzat en data 13 de 
febrer de 2017, i modificat en data 9 de novembre de 2018, en els termes següents: 

 
- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus contradictoris 

núm. 2, que inclou del PC18 al PC55. 
 

- Excloure del seu objecte els preus que es deixaran d’executar. 
 

- Incrementar el preu del contracte en un import de dos-cents quaranta-cinc mil nou-
cents quaranta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims (245.945,75 €), IVA exclòs, 
per la qual cosa el preu total del contracte serà de quatre milions sis-cents 
cinquanta-quatre mil set-cents cinquanta-sis euros amb noranta cèntims 
(4.654.756,90 €), IVA exclòs, més nou-cents setanta-set mil quatre-cents noranta-
vuit euros amb noranta-cinc cèntims (977.498,95 €), en concepte del 21 % d’IVA, 
resultant un pressupost total de cinc milions sis-cents trenta-dos mil dos-cents 
cinquanta-cinc euros amb vuitanta-cinc cèntims (5.632.255,85 €), IVA inclòs. 
 

- Ampliar el termini d’execució de les obres fins al 8 de setembre de 2019. 
 

Segon.- Es modifica la clàusula segona, primer paràgraf, del contracte formalitzat, la qual 
queda redactada de la manera següent: 

 
‘Segon.- El pressupost d’execució de l’esmentat contracte es fixa en un import de quatre 
milions sis-cents cinquanta-quatre mil set-cents cinquanta-sis euros amb noranta 
cèntims (4.654.756,90 €), IVA exclòs, més nou-cents setanta-set mil quatre-cents 
noranta-vuit euros amb noranta-cinc cèntims (977.498,95 €), en concepte del 21 % 
d’IVA, resultant un pressupost total de cinc milions sis-cents trenta-dos mil dos-cents 
cinquanta-cinc euros amb vuitanta-cinc cèntims (5.632.255,85 €), IVA inclòs.’ 
 

Tercer.- Es modifica la clàusula tercera del contracte formalitzat, la qual queda redactada de 
la manera següent: 
 

‘Tercer.- El termini màxim per a l’execució total del contracte serà el 8 de setembre de 
2019’” 
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Quart.- REAJUSTAR la despesa derivada del contracte de referència, en el sentit 
d’incrementar-la en dos-cents noranta-set mil cinc-cents noranta-quatre euros 
amb trenta-sis cèntims (297.594,36 €), IVA inclòs, amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/10420/93310/62200 del pressupost corporatiu vigent. 
 
Cinquè.- COMUNICAR a l’adjudicatari que en el termini màxim de 15 dies hàbils a 
comptar des de la recepció de la notificació de la present resolució, haurà de reajustar 
la garantia definitiva, en el sentit d’incrementar-la en dotze mil dos-cents noranta-
set euros amb vint-i-nou cèntims (12.297,29 €), import equivalent al 5 % de 
l’increment del preu del contracte, IVA exclòs, d’acord amb el que preveu l’article 99.3 
del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
Sisè.- ADVERTIR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar la modificació 
del contracte amb la Diputació de Barcelona, en el termini màxim de 15 dies hàbils a 
comptar des de la data de recepció de la notificació de la present resolució, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 219.2 del TRLCSP en relació amb l’article 
156 del mateix text legal. 
 
Setè.- NOTIFICAR la present resolució a la Unió Temporal d’Empreses denominada 
“COMSA, SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” 
UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, contractista de les obres, al 
senyor Francesc-Xavier Fabré Carreras, director de les obres, de l’empresa DILME 
FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, SLP, a la senyora Verònica Martínez Martínez, 
directora de l’execució de l’obra, al senyor Iván Martínez Iglesia, coordinador de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra, de l’empresa CUALTIS, SLU, i al 
responsable del contracte, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament dels 
premis, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, APPS&IOT for 
citizens 2019- APPS i internet de les coses al servei de la ciutadania, per a 
l’exercici 2019 (exp. núm. 2019/0003618).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen les 
subvencions, concretament la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 
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129 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança), estableix 
al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és el procediment ordinari de 
concessió de les subvencions. 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de l’Àrea de Presidència, es 
proposa promoure el desenvolupament d’una plataforma de serveis als municipis per 
així impulsar el paradigma de ciutats intel·ligents i garantir la modernització 
administrativa, la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics i el reequilibri 
territorial, apostant pel territori com un element de generació de riquesa i creació de 
llocs de treball. 
 
L’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions per a l’any 2019 és de 
sis mil euros (6.000 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14200/49100/48100 
del pressupost de l’exercici 2019. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.  
 
L’article 23.2.a) de la LGS recull la possibilitat d’incloure unes bases específiques en la 
pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist 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 9 de juliol de 2018 i publicada 
al BOPB d’11 de juliol de 2018. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 201920195120010723), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament dels premis, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius, APPS&IOT for citizens 2019- APPS i internet de les coses al servei 
de la ciutadania, per a l’exercici 2019,  el text íntegre de la qual és el següent: 
 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DELS PREMIS, 
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE LA 

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES I SISTEMES CORPORATIUS, “APPS&IOT 
FOR CITIZENS 2019 – APPS I INTERNET DE LES COSES AL SERVEI DE LA 

CIUTADANIA” 

 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017, va ser 
aprovada definitivament l’Ordenança general de subvencions de la Corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 23.2 
a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat dels premis 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels premis “APPS&IOT for citizens 
2019 – APPS I INTERNET DE LES COSES AL SERVEI DE LA CIUTADANIA” que atorga la 
Diputació de Barcelona a través de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius, destinats a: 
 

 Fomentar la creació de serveis i aplicacions relacionats amb projectes innovadors 
d’internet de les coses (d’ara en endavant IoT), que utilitzin la plataforma d’actuadors i 
sensors SENTILO de la Diputació de Barcelona (anomenada plataforma SENTILO DIBA 
al llarg d’aquestes bases) i que estiguin relacionats amb algun dels àmbits d’actuació 
dels ens locals. 

 Promoure l’ús de la plataforma SENTILO DIBA entre els potencials integradors a fi de 
disposar de més oferta de solucions a disposició dels municipis. 

 Potenciar la creació d’aplicacions mòbils (anomenades també apps, al llarg d’aquestes 
bases) o de webs adaptats a dispositius mòbils (d’ara en endavant web apps), basats 
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preferentment en dades obertes, el contingut de les quals estigui relacionat amb els 
àmbits d’actuació dels ens locals. 

 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquests 
premis hauran de fomentar projectes d’interès públic que facilitin l’accés als serveis públics 
a tots els ciutadans i que contribueixin a desplegar solucions de ciutat intel·ligent als 
municipis. 
 
3. Període d’execució 
 
Els premis concedits a l’empara d’aquesta convocatòria de l’any 2019, s’hauran de destinar 
a finançar projectes desenvolupats dins del període comprès entre l’1 de gener de 2019 fins 
el 15 d’octubre de 2019.   
 
4. Requisits per a la sol·licitud i forma d’acreditació  
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquests premis les persones físiques (individualment o en 
grup) o jurídiques que hagin realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre 
que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i reuneixin les següents condicions: 
 
a) Les persones jurídiques, legalment constituïdes. 
b) Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:  

 Ser majors d’edat o bé acreditar l’autorització a participar al concurs per part del pare, 
mare o tutor legal. 

 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
La presentació de la sol·licitud del premi comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, 
en el cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 de l’Ordenança.   
 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de participació caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
1.- Persones jurídiques 
 

1) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de participació. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Descripció del projecte, d’acord amb el model normalitzat. 
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6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 

7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 
l’atorgament del premi, d’acord amb el model normalitzat. 

8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

9) En cas d’associacions o fundacions caldrà l’acreditació d’estar inscrites al 
corresponent Registre Oficial. 

 

2.- Persones físiques 
 

1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
2) Descripció del projecte, d’acord amb el model normalitzat. 
3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
4) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament del premi, d’acord amb el model normalitzat. 
5) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

6) En cas que el projecte es presenti en nom d’un col·lectiu de persones físiques, la 
relació nominal i el NIF de tots els integrants del grup.  

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds del premi començarà l’1 d’abril de 2019, és 
publicarà un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 11 
d’octubre de 2019 a les 23:59 h. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada 
de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, i 
informació tècnica més detallada podrà trobar-se a http://www.diba.cat/smartregion/premis-
apps-iot-for-citizens 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona o a qualsevol de les oficines de 
Registre de la corporació. 

 

http://www.diba.cat/smartregion/premis-apps-iot-for-citizens
http://www.diba.cat/smartregion/premis-apps-iot-for-citizens
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També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(LPACAP).  
 
La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que 
regulen aquesta convocatòria.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà en què tingui lloc 
la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió dels premis objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament dels premis 
 
Els premis s’atorgaran a aquelles propostes que obtinguin millor valoració un cop aplicats 
els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per poder ser valorada, una proposta haurà de complir els següents requisits: 
 
a) Genèrics, comuns a tot tipus de propostes:  

 El contingut de les solucions pot fer referència a una única localitat o servei, dins de 
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, o bé abastar diferents municipis. En 
aquest darrer cas, no s’exclou que també es puguin incorporar municipis d’altres 
demarcacions, sempre que no superin en nombre aquells que formin part de la 
demarcació de Barcelona. 

 L'aplicació ha de ser adequada per a tots els públics i els seus continguts han de ser 
legals i respectuosos amb les persones i les organitzacions. 

 No poden concórrer a la convocatòria els membres del jurat ni els seus parents (fins 
al 2n grau de consanguinitat o d’afinitat). 

 Si l’aplicació o servei necessita de la interacció amb persones i accedeix a dades 
proporcionades explícitament o implícitament pels usuaris, l’aplicació haurà d’utilitzar 
únicament les dades necessàries per al seu propi funcionament, i ha d’implementar 
mecanismes que evitin el rastreig de l’usuari.  

 
b) Modalitat aplicació mòbil i/o web app. Propostes que només utilitzin aplicacions mòbils i 
web apps.: 

 Les aplicacions han de tenir implementades totes les seves funcionalitats. No 
s’acceptaran prototips no funcionals.  

 No és necessari que, en el moment de presentar la proposta, l'aplicació estigui 
disponible comercialment però, quan es requereixi, haurà d'estar implementada en un 
dispositiu per tal que el jurat la pugui examinar.  
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 En cas d'estar en fase comercial, és a dir, disponible en alguna de les botigues 
d'aplicacions mòbils existents, caldrà que hagi estat publicada per primer cop amb 
posterioritat a l’1 de gener de 2019.  

 L'aplicació ha de funcionar sobre un terminal mòbil o tauleta, com a aplicació nadiua 
en Android, iOS o Windows Phone o bé com a webapp.  

 
c) Modalitat IoT (Internet of Things). Propostes únicament d’internet de les coses: 
 

 El projecte no cal que tingui implementades totes les seves funcionalitats en el 
moment de presentar la proposta, però almenys ha d’haver pogut connectar-se i 
transmetre dades a la instància de la plataforma SENTILO DIBA que està a disposició 
dels participants del concurs. Tot i que es poden fer servir altres plataformes, no 
s’acceptaran projectes en la modalitat d’internet de les coses amb prototips que no 
estiguin connectats d’alguna manera a la plataforma SENTILO DIBA. 

 
d) Modalitat híbrida. Propostes mixtes, on apareixen apps mòbils i/o webapps, i elements 

de l’internet de les coses:  
 

 El projecte no cal que tingui implementades totes les seves funcionalitats en el 
moment de presentar la proposta, però almenys ha d’haver pogut connectar-se i 
transmetre dades a la instància de la plataforma SENTILO DIBA que està a disposició 
dels participants del concurs. Tot i que es poden fer servir altres plataformes, no 
s’acceptaran projectes que no estiguin connectats d’alguna manera a la plataforma 
SENTILO DIBA. 

 
Per a la valoració de les propostes presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

 Cobertura d’una necessitat o aportació d’una solució a una problemàtica real (fins a 20 
punts). 

 Solvència tècnica i operacional (fins a 20 punts).   

 Originalitat, creativitat i component innovador (fins a 15 punts).  

 Disseny i facilitat d’ús (fins a 10 punts). 

 Estar basada en dades obertes d’una administració pública (fins a 15 punts). 

 Enviar dades a SENTILO DIBA des d’algun servei, aplicació, sensor o actuador (fins a 10 
punts). 

 Rebre dades de SENTILO DIBA en algun servei, aplicació o actuador (fins a 10 punts). 
 
10. Quantia total màxima dels premis a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2019 per a la concessió dels premis 
regulats en la present convocatòria serà de 6.000 euros i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/14200/49100/48100 del pressupost de l’any 2019.  
 
11. Import individualitzat dels premis 
 
L’import indicat a la base anterior es distribuirà entre les dues propostes que resultin més 
valorades segons els criteris fixats a la base 9, de la forma següent: 4.000 € per a la que 
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obtingui la puntuació més alta i 2.000 € per a la que aconsegueixi el segon lloc en la 
puntuació. 
 
En cas d’empat a la puntuació més alta, els 6.000 € es dividirien a parts iguals entre les 
propostes que l’haguessin aconseguit i no hi hauria segon premi. 
 
En cas d’empat a la segona posició, es dividirien a parts iguals entre les propostes 
empatades els 2.000 € corresponents al segon premi. 
 
El jurat podrà atorgar fins a tres mencions honorífiques, sense dotació econòmica, a 
aquelles propostes que destaquin especialment en els àmbits objecte de valoració. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament dels premis previst 
en la present convocatòria serà la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius. 
 
La proposta de concessió dels premis serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 22 de l’Ordenança i que estarà format per les persones 
següents: 
 
 El diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, o 

persona en qui delegui, que presidirà el jurat 
 El coordinador d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, o 

persona en qui delegui 
 El director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, o persona en qui delegui 
 Dues persones de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, una de 

les quals exercirà la secretaria del jurat 
 Un tècnic municipal d’un ajuntament de la demarcació de Barcelona 
 Una persona experta que es dediqui professionalment a la gestió o desenvolupament de 

solucions de territori intel·ligent.  
 
Entre el 14 d’octubre i el 31 d’octubre de 2019, els participants dels quals s’hagin acceptat 
les seves propostes seran convocats per aquest òrgan a una sessió en la qual hauran de fer 
una demostració pràctica del funcionament de la solució proposada. En el cas que per a 
aquesta demostració es requereixi un dispositiu mòbil (apps i web apps), l’hauran de portar 
els mateixos aspirants. La no presentació a aquesta sessió comportarà l’exclusió de la 
proposta del procés de selecció. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels premis serà 
aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
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S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament dels premis serà, com a màxim, de trenta dies hàbils a comptar 
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
El veredicte del jurat es farà públic durant el mes de novembre en el format que s’estimi 
oportú. Els guardonats presentaran, si s’escau, els seus projectes entre els dies 19, 20 i 21 
de novembre de 2019, a l’estand de la Diputació de Barcelona, a l’Smart City Expo World 
Congress.  

 
Un cop acordada la concessió dels premis, aquesta serà notificada a les persones 
interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació dels premis 
 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar sense reserves el premi així com les condicions imposades en la concessió. 
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la 
recepció de l’indicat acord. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/de les beneficiaris/àries d’aquests premis, a més de les especificades 
a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
del premi. 
 
1. Els/les perceptors/res dels premis concedits per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 

executar les activitats premiades de conformitat amb els principis de bona administració, 
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb l’establert a 
les presents bases. 

 
2. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, al present premi i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en 
el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
16. Forma de pagament 
 
El pagament dels premis concedits, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins del 
termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Si el premi és atorgat a un col·lectiu de persones físiques, el seu import es dividirà a parts 
iguals entre tots els membres del grup. 
 
17. Termini i forma de justificació 
 
Els premis atorgats hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2019 
mitjançant un escrit signat pels beneficiaris en el qual s’indiqui, si es tracta d’una app o web 
app, la URL pública de la web app o de descàrrega de l’aplicació premiada a la 
plataforma/es per a les quals hagi estat dissenyada i el compromís a mantenir-la disponible 
almenys durant un any a comptar des de la data de publicació. En cas que es premiï una 
solució d’IoT caldrà especificar els detalls de la implementació realitzada. 

 
18. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplerts, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació del premi. 

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en 
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar el premi. 

 
19. Compatibilitat amb d’altres ingressos 
 
Els premis atorgats seran compatibles amb qualsevol altre concedit per altres 
administracions o ens públics o privats. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la 
petició i/o obtenció de qualsevol altre ajut públic concurrent que no s’hagi declarat amb la 
sol·licitud. 
 
20. Publicitat dels premis concedits 
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Els premis atorgats a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions.  
 
21. Causes de reintegrament  
 
Estarà obligat a reintegrar l’import del premi, el/la beneficiari/ària que l’hagi percebut 
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva 
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu del projecte; per incompliment de 
l’obligació de justificar en els terminis establerts i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
22. Obligats al reintegrament   
 
Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques i entitats que gaudeixin 
de la condició de persones beneficiàries. 
 
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
23. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'execució del pressupost general per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
24. Responsabilitats 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de 
qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que els beneficiaris 
dels premis poguessin realitzar en el desenvolupament de les aplicacions. 
 
25. Consultes sobre aquests premis  
 
Per a qualsevol consulta sobre el concurs es pot contactar amb la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, a través de l’adreça de 
correu electrònic smartregion@diba.cat o bé al telèfon 934 723 510. 
 
26. Aspectes tècnics per a la connexió a la instància de la plataforma SENTILO DIBA a 

disposició dels participants per al concurs 
 

mailto:smartregion@diba.cat
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La Diputació de Barcelona posa a disposició de tots els participants que vulguin presentar 
una solució d’internet de les coses als premis “Apps & IoT for citizens 2019,  
una única instància de la plataforma SENTILO DIBA (http://sentilo.diba.cat/sentilo-catalog-
web/premis-apps-iot) per a la realització dels seus projectes. 
 
Tots els participants que vulguin optar als premis APPS & IoT for citizens i que implementin 
una solució d’internet de les coses hauran de presentar formalment les seves propostes tal 
com indiquen les bases. 
 
Prèviament, per començar a provar la connexió amb SENTILO DIBA i desenvolupar el 
possible projecte, les persones físiques o jurídiques que mostrin interès en participar, 
hauran d'enviar un correu electrònic a l'adreça smartregion@diba.cat abans del 4 
d’octubre, on obtindran un identificador de proveïdor i una clau (token) que els convertirà 
en "proveïdors d'informació (desenvolupadors)" per a poder connectar els seus sensors o 
sistemes a la plataforma SENTILO DIBA. 
 
En aquest correu electrònic haurà d'aparèixer la següent informació i amb el següent format: 
  
Assumpte del missatge: 
 
“Accés a SENTILO DIBA  – [Nom i Cognoms de la persona responsable]" 
 
Cos del missatge: 
 
Nom i Cognoms (de la persona responsable) 
 
Número de NIF / NIE / Passaport 
 
Un arxiu adjunt amb el document escanejat/fotografiat del NIF/NIE/Passaport 
 
Sol·licitud de l'identificador de proveïdor i token i compromís de responsabilitat escrivint el 
següent text en el correu electrònic.  
 
"Jo, [escriure Nom i Cognoms], amb número de [NIF/NIE/Passport] [escriure número de NIF, 
NIE o Passaport], sol·licito un identificador de proveïdor i una clau de proveïdor per poder 
tenir accés a la plataforma SENTILO DIBA de la Diputació de Barcelona com a pas previ per 
poder participar als premis “Apps & IoT for citizens 2019”, i em comprometo a fer un ús 
adequat d'aquest accés tal com estableixen les Condicions d'ús de l'API de la plataforma 
SENTILO DIBA per al premi Apps & IoT for citizens 2019 que es troben a 
http://www.diba.cat/smartregion/premis-apps-iot-for-citizens/condicions-us-api/ " 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 

 
“Extracte de l’Acord de data 14 de març de 2019 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, pel qual es convoca l’atorgament dels premis, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, de la Direcció de Serveis de Tecnologies i 

mailto:smartregion@diba.cat
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Sistemes Corporatius, “APPS&IOT for citizens 2019 – APPS I INTERNET DE LES 
COSES AL SERVEI DE LA CIUTADANIA”  
 
Codi de la convocatòria:  201920195120010723 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud es poden trobar a 
http://www.diba.cat/smartregion/premis-apps-iot-for-citizens 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquest premi les persones físiques (individualment o en grup) 
o jurídiques que hagin realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament. 
 
Segon. Objecte 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels premis “APPS&IOT for citizens 
2019 – APPS I INTERNET DE LES COSES AL SERVEI DE LA CIUTADANIA” que atorga la 
Diputació de Barcelona a través de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius, destinats a reconèixer la creació de serveis i aplicacions relacionats amb 
projectes innovadors d’internet de les coses, que utilitzin la plataforma d’actuadors i sensors 
SENTILO de la Diputació de Barcelona i que estiguin relacionats amb algun dels àmbits 
d’actuació de la Diputació de Barcelona o dels municipis de la seva demarcació. 
 
Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada pel Ple de 30 de 
març de 2017.  
 
Quart. Quantia 
 
Un primer premi de 4.000 € i un segon premi de 2.000 €. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds del premi començarà l’1 d’abril de 2019, és 
publicarà un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 11 
d’octubre de 2019 a les 23:59 h. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Per poder ser valorada una proposta haurà de complir els requisits següents: 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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a) Genèrics, comuns a tot tipus de propostes:  

 El contingut de les solucions pot fer referència a una única localitat o servei, dins de 
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, o bé abastar diferents municipis. En 
aquest darrer cas, no s’exclou que també es puguin incorporar municipis d’altres 
demarcacions, sempre que no superin en nombre aquells que formin part de la 
demarcació de Barcelona. 

 L'aplicació ha de ser adequada per a tots els públics i els seus continguts han de ser 
legals i respectuosos amb les persones i les organitzacions. 

 No poden concórrer a la convocatòria els membres del jurat ni els seus parents (fins 
al 2n grau de consanguinitat o d’afinitat). 

 Si l’aplicació o servei necessita de la interacció amb persones i accedeix a dades 
proporcionades explícitament o implícitament pels usuaris, l’aplicació haurà d’utilitzar 
únicament les dades necessàries per al seu propi funcionament, i ha d’implementar 
mecanismes que evitin el rastreig de l’usuari.  

 
b) Modalitat aplicació mòbil i/o web app. Propostes que només utilitzin aplicacions mòbils i 
web apps: 
 

 Les aplicacions han de tenir implementades totes les seves funcionalitats. No 
s’acceptaran prototips no funcionals.  

 No és necessari que, en el moment de presentar la proposta, l'aplicació estigui 
disponible comercialment però, quan es requereixi, haurà d'estar implementada en un 
dispositiu per tal que el jurat la pugui examinar.  

 En cas d'estar en fase comercial, és a dir, disponible en alguna de les botigues 
d'aplicacions mòbils existents, caldrà que hagi estat publicada per primer cop amb 
posterioritat a l’1 de gener de 2019.  

 L'aplicació ha de funcionar sobre un terminal mòbil o tauleta, com a aplicació nadiua 
en Android, iOS o Windows Phone o bé com a webapp.  

 
d) Modalitat IoT (Internet of Things). Propostes únicament d’internet de les coses: 
 

 El projecte no cal que tingui implementades totes les seves funcionalitats en el 
moment de presentar la proposta, però almenys ha d’haver pogut connectar-se i 
transmetre dades a la instància de la plataforma SENTILO DIBA que està a disposició 
dels participants del concurs. Tot i que es poden fer servir altres plataformes, no 
s’acceptaran projectes en la modalitat d’internet de les coses amb prototips que no 
estiguin connectats d’alguna manera a la plataforma SENTILO DIBA. 

 
e) Modalitat híbrida. Propostes mixtes, on apareixen apps mòbils i/o webapps, i elements 

de l’internet de les coses:  
 

 El projecte no cal que tingui implementades totes les seves funcionalitats en el 
moment de presentar la proposta, però almenys ha d’haver pogut connectar-se i 
transmetre dades a la instància de la plataforma SENTILO DIBA que està a disposició 
dels participants del concurs. Tot i que es poden fer servir altres plataformes, no 
s’acceptaran projectes que no estiguin connectats d’alguna manera a la plataforma 
SENTILO DIBA. 
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Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexos 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
sis mil euros ( 6.000 € ) a càrrec de l’aplicació pressupostària G /14200/49100/48100 
del pressupost de despeses de 2019 de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
Servei de Programació 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 
pressupost per programes del 4t trimestre de l’any 2018 (exp. núm. 2018/9255).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Els pressupostos de la Diputació de Barcelona són una eina que, a més d’ordenar 
d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les seves 
despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar les 
polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la corporació, i les 
accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els seus objectius. 
 
L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores es 
realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut de 
les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una assignació 
clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es pretenen 
assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost dels recursos 
necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una relació dels indicadors 
més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l’exercici, del 
grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma.  
 
El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre 
HAP/419/2014 de 14 de març per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals.  
 
El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com 
d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de 
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Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames 
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia i 
eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius.  
 
Les bases d’execució del pressupost de 2018 en la Base 7 sobre Informació als 
Òrgans de Govern, determina: 

 
“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i 
amb la periodicitat següent: 
 
- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del 
pressupost per programes de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el 
qual serà tramés també als serveis respectius per al seu coneixement” 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats, el President delegat que subscriu, en ús 
de les atribucions que té conferides per 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, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
RESTAR ASSABENTADA de l’Informe de seguiment del pressupost per 
subprogrames del quart trimestre de l’any 2018 que s’incorpora a l’expedient.”  
 
El president accidental, senyor Guiteras (ERC-AM) dona la paraula al diputat senyor 
Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Voldríem conèixer la valoració que fa el govern 
d’aquests informes. 
 
Pren la paraula el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de  la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Gràcies, 
president. En tot cas, el que se’n deriva d’aquests informes, que són del quart 
trimestre, però que en el fons són de tot l’any, perquè ens donen informació de tot 
l’any, són dos qüestions. Abans aprovàvem el compliment del Pla del mandat i aquests 
informes ratifiquen que estem seguint el Pla del mandat de la manera que estava 
prevista, i una altra qüestió que també és central en aquests pressupost és que s’està 
seguint l’informe econòmic-financer. Diguem-ne que el que se’n deriva és que la 
realitat és que, malgrat l’informe financer, que també l’estem complint, el compliment 
del Pla del mandat és molt elevat, ja que supera el noranta per cent. 
 
21.- SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per a finançar l’actuació local 
“Adquisició béns immobles (Exp. CAND2018000006)”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm.2019/0004243).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
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formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, va presentar en data 22 febrer de 2019 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició béns immobles (Exp. 
CAND2018000006)”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015). 

 
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 

per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
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 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
5. 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. 

 
6. 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 d’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:  Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  
Actuació:  Adquisició béns immobles (Exp. 

CAND2018000006) 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,46 % 
Interessos implícits estimats  3.946,58 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 7/2019 
* d’acord amb la Resolució de 06.02.2019 (BOE. núm. 34, de 08.02.2019) 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 les 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. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la 
pròrroga del conveni d’autorització d’ús dels espais que ocupa la Fundació The 
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) a l’antiga biblioteca de 
l’edifici 12 del Recinte Escola Industrial, del 2 d’abril de 2019 a l’1 d’abril de 
2021.(exp. núm. 2017/0000165).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici 12 situat al Recinte Escola 

Industrial, carrer Comte d’Urgell núm. 187, de Barcelona. L’edifici figura inscrit a 
l’Inventari de Béns de la Diputació amb el codi d’actiu F167323 amb naturalesa 
jurídica demanial. 

 
2. En Junta de Govern de 9 de febrer de 2017, acord amb número de registre 

32/2017, s’aprovà dictamen pel qual s’autoritzava l’ús de la planta primera de la 
nau, amb una superfície de 263,80 m2 i l’ús dels serveis sanitaris de la planta altell, 
de 43,80 m2 a favor de BIST.   

 
3. En data 3 d’abril de 2017 es formalitzà i es signà conveni, amb núm. de registre 

362/2017, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació BIST vigent fins el 2 d’abril 
de 2019 i prorrogable per acord exprés de les parts per una durada de dos anys 
més, segons s’estableix en el Pacte Quart apartat tercer del conveni regulador. 

 
4. BIST segueix utilitzant els espais referits i, abans de la finalització del conveni 

vigent, manifesta la seva voluntat de continuar amb l’autorització d’ús que li ho 
permet. Així, en data 14 de febrer de 2019, segons consta a l’expedient 
administratiu, BIST presenta escrit a la Diputació per sol·licitar, d’acord amb el 
Pacte Quart del conveni, la pròrroga expressa per dos anys més del conveni que 
autoritza l’ús de la planta primera i sanitaris de la planta altell de la nau on estava 
l’antiga biblioteca de l’edifici 12 del Recinte Escola Industrial. 

 
5. La Diputació de Barcelona  no té previst cap ús immeditat dels espais referits, 

planta primera de la nau i serveis sanitaris de la planta altell, per a la realització de 
cap dels seus projectes, vigent o en curs, que prevegi una utilitat com a bé de 
domini públic o afectar-lo a un servei públic o que presti la corporació i que sigui de 
la seva competència o per destinar-lo a serveis administratius propis de la 
corporació. I és voluntat de la Diputació continuar la col·laboració amb BIST per 
seguir potenciant el Recinte com a espai estratègic de la ciutat en l’àmbit del 
coneixement i que es consolidi com a parc de recerca de desenvolupament científic 
i tecnològic d’àmbit català. 
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6. Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe 

jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, que consten a l’expedient 
administratiu. 

 
7. Atès que BIST continua necessitant l’ús de la planta primera de la nau i dels serveis 

sanitaris de la planta altell i no han variat les circumstàncies que van donar lloc a 
l’autorització vigent, i a tenor del que estableix el Pacte Quart del conveni signat 
entre les dues parts, procedeix prorrogar el conveni d’autorització d’ús pel període 
de dos anys, des del 3 d’abril de 2019 fins el 2 d’abril de 2021.  

 
Fonament jurídics 

 
Pel que fa a la capacitat jurídica de les administracions locals, 
 

I. L’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL), les entitats locals, per al compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de 
les seves respectives competències, tindran plena capacitat jurídica per adquirir, 
posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, celebrar 
contractes, establir i explotar obres o serveis públics, obligar-se, interposar els 
recursos establerts i exercitar les accions previstes a les lleis.  

 
II. El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 

Patrimoni dels ens locals (en endavant RPC), es pronuncia en sentit similar en 
l’article 28 pel que fa a la capacitat jurídica plena per a adquirir, posseir, 
administrar i disposar de tota classe de béns i drets. 

 
Pel que fa a la normativa patrimonial, i en concret, el règim dels béns de domini públic i 
la regulació de l’autorització d’us privatiu. 
 

III. Resulta d’aplicació l’article 6 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de Patrimoni 
de l’Administració Pública (LPAP), en relació amb els principis relatius a la gestió 
i administració dels béns i drets de domini públic; l’art. 84 i 86.2, en relació a que 
l’ocupació dels béns de domini públic requereix títol habilitant, i l’article 92, 
respecte a l’atorgament i procés de les autoritzacions d’ús sobre béns de domini 
públic. 

 
IV. Quant a la normativa autonòmica, el RPC estableix en l’article 3.1 que els béns 

demanials poden procurar directament o indirectament la satisfacció de 
necessitats col·lectives, i l’article 53, pel que fa al destí al destí i als usos dels 
béns de domini públic. 

 
Pel que fa a la normativa comptable 
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V. D’acord amb la normativa comptable, la pròrroga de l’autorització d’ús del bé 
s’ha de registrar a l’Inventari de Béns de la corporació i valorar segons estableix 
la norma 19a de la Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada 
per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

 
Pel que fa a l’òrgan d’aprovació de l’acord, 
 

VI. La Disposició Addicional, punt 9, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), estableix la competència al President de 
les entitats locals pel que fa a les adjudicacions de concessions sobre els béns 
de la Corporació quan el pressupost base de licitació, en els termes definits a 
l’art. 100.1 de la mateixa Llei, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris 
del pressupost ni l’import de tres milions d’euros.  

 
VII. L’art. 34.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, estableix que el President de la Diputació pot delegar l’exercici de les 
seves atribucions, tenint en compte les que exceptua que no són aplicables en 
aquest cas.  

 
VIII. L’apartat 3.2.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 7048/2018, de 9 
de juliol de 2018, publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018, atribueix a la Junta 
de Govern, per delegació de Presidència, la competència per aprovar  les 
cessions d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una 
durada superior a quatre anys. 

 
En virtut del què s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació, 
adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. PRORROGAR l’autorització d’ús de la planta primera i sanitaris ubicats a la 
planta altell de la nau de l’antiga biblioteca de l’edifici 12 del Recinte Escola Industrial, 
a favor de BIST, per un període de dos anys, des del 3 d’abril de 2019 al 2 d’abril de 
2021, en les mateixes condicions d’utilització que es recullen en el conveni vigent en 
l’actualitat, segons l’acord de la Junta de Govern de la Corporació pres en sessió 9 de 
febrer de 2017. 
 
Segon. ANOTAR a l’inventari de Béns de la corporació les operacions comptables de 
autorització d’ús a favor de BIST, una vegada s’hagi acordat la pròrroga del conveni, 
en virtut de la norma de reconeixement i valoració 19ª de la Instrucció de comptabilitat 
de l’administració local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord als interessats.” 
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23.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 
conveni de cessió d’ús a precari dels espais que ocupa actualment l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya en l’edifici Residència Ramon Llull del 
Recinte de l’Escola Industrial (exp. núm. 2019/0002785).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Residència Ramon Llull, situat 

al Recinte de l’Escola Industrial, carrer Urgell, número 187, de Barcelona, que 
figura inscrit a l’Inventari de Béns de la corporació amb el codi d’actiu F000900, 
edifici E05, i amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial. 

  
2. L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (en endavant IEFC) és una associació 

sense ànim de lucre que té per objecte el desenvolupament i promoció de tota 
mena d’activitats relacionades amb la fotografia, la imatge i els audiovisuals, i les 
seves aplicacions en l’àmbit de l’administració pública i l’interès general. 

 
3. La Diputació de Barcelona té entre les seves principals finalitats portar a terme 

tasques de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen 
activitats beneficioses per al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de 
finalitats d’interès comú com és el cas de l’IEFC. 

 
4. Des de 1993, s’han signat diversos convenis entre la Diputació de Barcelona i 

l’EFC, pels quals se’ls cedia en precari diferents espais de l’edifici de la 
Residència Ramon Llull del Recinte de l’Escola Industrial, alguns dels quals ja han 
revertit a la Diputació de Barcelona. 

 
5. Actualment, l’IEFC utilitza en precari amb caràcter gratuït determinats espais, que 

consten al codi d’actiu de l’Inventari F167396, a les plantes soterrani, baixa i altells 
de la Residència Ramon Llull del recinte de l’Escola Industrial amb una superfície 
total de 1.073,69 m2, d’acord amb el document administratiu signat amb la 
Diputació de Barcelona de 18 d’octubre 2017 la minuta del qual va ser aprovat per 
la Junta de Govern en la sessió ordinària de 20 de juliol de 2017. 

 
6. El pacte tercer del conveni estableix que “la cessió d’ús en precari dels referits 

espais és per un termini de 2 anys, fins el 30 de setembre de 2019, prorrogable 
per acord exprés de les parts per 2 anys més, moment en el qual aquests espais, 
en tot cas, revertiran a la Diputació de Barcelona.” 

 
7. Per escrit de data 28 de gener de 2019 l’Institut sol·licita la pròrroga en la cessió 

dels referits espais a partir de l’1 d’octubre de 2019 ja que la data de finalització 
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del període inicial és el 30 de setembre de 2019 previst al pacte tercer del 
document administratiu esmentat. 

 
8. La Diputació de Barcelona té entre les seves principals finalitats portar a terme 

tasques de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen 
activitats beneficioses per al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de 
finalitats d’interès comú, com és el cas de l’IEFC. 

 
9. La Diputació de Barcelona, té la voluntat d’atendre la petició i prorrogar l’ús en 

precari dels espais del Recinte de l’Escola Industrial que utilitza actualment l’IEFC 
una vegada finalitzat el període inicial de dos anys el proper 30 de setembre de 
2019 per dos anys més d’acord al previst al pacte tercer del conveni signat entre 
les parts. 

 
10. A l’expedient consten la memòria del director de Serveis de Planificació 

Econòmica i l’informe jurídic del cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 
 

Fonaments de dret  
 
Pel que fa a la capacitat jurídica  
 

I. D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local (LBRL), les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns, celebrar contractes, establir i explotar obres o serveis públics, 
obligar-se, interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a 
les lleis.  

 
Relatius a la utilització  dels béns patrimonials 
 

II. L’article 75 del RPC permet la cessió a precari de l’ús dels béns patrimonials a 
entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat 
pública o d’interès social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local. 

 
III. En compliment del que disposa l’article 75.4, RPC, l’IEFC no resta en relació de 

dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni dirigeix la seva activitat, 
ni presta la seva conformitat als actes que dimanin de l’institut.   

 
IV. Tal i com estableix l’article 76 RPC, el precari s’extingeix per la reclamació del bé 

feta per l’ens local, amb el requeriment previ al precarista amb un mes 
d’antelació, per la devolució d’aquest per part del precarista i també, 
automàticament, en el cas que el bé es destini a una altra finalitat. 
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V. En conseqüència, es justifica la cessió d’ús a precari atès que l’IEFC n’ha 
sol·licitat la utilització i concorren drets fonamentals i necessitats i interessos 
públics.  

 
Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació 
 

VI. El Ple va delegar en la Junta de Govern l’exercici d’aquelles competències que 
les lleis diferents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local atribueixen al Ple i no tenen caràcter indelegable, d’acord amb l’apartat 
3.4.h) de la Refosa 1/18 (BOP d’11 de juliol de 2018), entre les quals cal 
entendre delegada la cessió d’ús de béns patrimonials que es competència del 
Ple delegable en la Junta de Govern, d’acord amb l’article 221 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  

 
En virtut de tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer. PRORROGAR per 2 anys, per al període comprès entre l’1 octubre de 2019 i 
el 30 de setembre 2021, el conveni de cessió en precari dels espais que ocupa 
actualment l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya a l’Edifici Residència Ramon 
Llull situat al Recinte de l’Escola Industrial, formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
el referit Institut en data 18 d’octubre de 2017. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres relatiu a les obres per a la implantació d’elements reductors de 
velocitat i reordenació de les parades de bus a les carreteres BV-5031 i BV-5033. 
TM Sant Andreu de Llavaneres (exp. núm. 2017/6902).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. 
Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“FETS 
 
1. Les carreteres BV-5031 i BV-5033 discorren pel nucli urbà de Sant Andreu de 

Llavaneres amb els noms d’Avinguda Catalunya i Avinguda de Sant Andreu. 
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Aquestes travesseres presenten una sèrie de particularitats que es concreten en 
diversos problemes associats a la seguretat de l’entorn urbà. 

 
2. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 

través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un dels seus 
objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals. 

 
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Técnica de Mobilitat i 

Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència, s’ha redactat el document 
tècnic de referència en el que es fa una proposta d’actuació per un import de 
200.522,31 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.  

 
4. La proposta d’actuació consisteix en la implantació d’elements reductors de 

velocitat per pacificar el trànsit a la BV-5031, creació de nous passos de vianants 
als itineraris naturals de creuament, reordenació de l’entorn de les parades de bus 
existents, millores puntuals de la xarxa semafòrica, adaptació del traçat de la 
rotonda ubicada al PK 0+300 de la BV-5033 i, en general, millores dels elements 
d’urbanització, instal·lacions i acabats. 

 
5. Les obres previstes en la proposta d’actuació de l’esmentat document tècnic tenen 

un termini total d’execució de sis mesos.  
 
6. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 

beneficiari de l’actuació, juntament amb la pròpia Diputació com a titular de la 
carretera. 

 
7. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les 

obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 

considerant que les obres esmentades són d’interès comú per a les referides 
administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva 
execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les 
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de 
cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i 
a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 

 
9. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte del 
present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 
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10. Es valora l’import total de l’actuació en 200.522,31 EUR (IVA inclòs) amb el 
següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres: 

 
 

Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

Llavaneres 

Cost (IVA 
inclòs) 

200.522,31 EUR 154.796,11 EUR 45.726,20 EUR 

 
11. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 

ha de cofinançar la part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 
45.726,20 EUR, aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona 
amb càrrec al seu pressupost. 

 
12. És procedent retenir l’import de 200.522,31 EUR IVA inclòs, dels quals 154.796,11 

EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 i l’import de 
45.726,20 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 totes elles del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona. La part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres l’avançarà la Diputació de Barcelona 
amb càrrec al seu pressupost. No obstant això, i a la finalització de les obres, la 
Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part 
que li correspon. L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui 
notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les obres, amb la 
certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des 
de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.  
 

13. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni 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.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per 
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i 
administrativa. 
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2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 

com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 

previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.j.3), de la referida 
Refosa núm. 1/2018.  

 
7. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2018, el Vicepresident 

primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat 
de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres relatiu a l’execució de les 
obres del projecte constructiu de la IMPLANTACIÓ D’ELEMENTS REDUCTORS DE 
VELOCITAT I REORDENACIÓ DE LES PARADES DE BUS A LES CARRETERES 
BV-5031 I BV-5033 TM SANT ANDREU DE LLAVANERES, tot això d’acord amb el 
text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
   

(...) 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE 
LLAVANERES RELATIU A LA IMPLANTACIÓ D’ELEMENTS REDUCTORS DE 

VELOCITAT I REORDENACIÓ DE LES PARADES DE BUS A LES CARRETERES BV-5031 
I BV-5033. TM SANT ANDREU DE LLAVANERES 
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ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. Dionís 
Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2018 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, i 
publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol 
de 2018. 
 
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES, representat per l’lŀlm. Alcalde 
president de l’Ajuntament, Sr. Joan Mora Buch, i assistit pel secretari de la Corporació, Sr. 
Josep Lluis Valentin Martinez.  
 
.ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Les carreteres BV-5031 i BV-5033 discorren pel nucli urbà de Sant Andreu de Llavaneres 

amb els noms d’Avinguda Catalunya i Avinguda de Sant Andreu. Aquestes travesseres 
presenten una sèrie de particularitats que es concreten en diversos problemes associats 
a la seguretat de l’entorn urbà. 

 
2. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 

través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un dels seus 
objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals. 

 
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Técnica de Mobilitat i Seguretat 

Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència, s’ha redactat el document tècnic de 
referència en el que es fa una proposta d’actuació per un import de 200.522,31 EUR (IVA 
inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
4. La proposta d’actuació consisteix en la implantació d’elements reductors de velocitat per 

pacificar el trànsit a la BV-5031, creació de nous passos de vianants als itineraris 
naturals de creuament, reordenació de l’entorn de les parades de bus existents, millores 
puntuals de la xarxa semafòrica, adaptació del traçat de la rotonda ubicada al PK 0+300 
de la BV-5033 i, en general, millores dels elements d’urbanització, instal·lacions i 
acabats. 

 
5. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 

beneficiari de l’actuació, juntament amb la pròpia Diputació com a titular de la carretera. 
 
6. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres 

previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de 
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 
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7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, considerant que 
les obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten 
la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, 
establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de 
la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a 
l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat 
executades. 

 
8. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona en data ........  
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte 
constructiu per a la IMPLANTACIÓ D’ELEMENTS REDUCTORS DE VELOCITAT I 
REORDENACIÓ DE LES PARADES DE BUS A LES CARRETERES BV-5031 I BV-5033. 
TM SANT ANDREU DE LLAVANERES, així com la definició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació 
de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 200.522,31 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.  
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

- Aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu de IMPLANTACIÓ 
D’ELEMENTS REDUCTORS DE VELOCITAT I REORDENACIÓ DE LES PARADES 
DE BUS A LES CARRETERES BV-5031 I BV-5033. TM SANT ANDREU DE 
LLAVANERES redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, 
amb un import total de 200.522,31 EUR, IVA inclòs, dels quals 154.796,11 EUR, 
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, i 45.726,20 EUR 
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001, 
totes dues del pressupost ordinari de despeses de Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2019. La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no 
obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon, 
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- la contractació d’aquestes obres, 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document 

tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de 
serveis. 

 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres es farà càrrec de la seva part del cost de 
l’actuació, consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 45.726,20 EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En el cas que la baixa d’adjudicació sigui 
superior a l’aportació municipal, l’Ajuntament haurà d’aportar com a mínim el 10 % de la part 
que li corresponia inicialment. 
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres.  
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres un cop li sigui notificada la liquidació corresponent a l’acabament 
de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a 
comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació. 
 
Quart.-Desviaments econòmics i obligacions de manteniment i conservació 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
direcció de les obres. 
 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de 
contenció de vehicles. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos els arbres i 
l’enjardinament que es trobin en àmbit de vorera, així com les instal·lacions semafòriques. 
 
Cinquè.- Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n’assumeixen, 
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior paràgraf.  
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Sisè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Setè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Vuitè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
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- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 

 
- Per avinença de les parts signatàries. 

 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres: Joan Mora Buch, Alcalde-President; 
Josep Lluis Valentin Martinez, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: 
Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i 

Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat.)”                                                           
(...) 

 

Segon. Retenir l’import total de 200.522,31 EUR IVA inclòs, dels quals 154.796,11 
EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 i, 45.726,20 EUR 
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001, 
totes elles del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2019.  
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del 
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació 
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del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà 
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues 
entitats participants. 
 
Quart.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent 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.” 
 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Moià i 
l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) relatiu a l’estudi i 
difusió del patrimoni arqueològic de les coves del Toll i les Toixoneres de Moià, i 
deixar sense efecte la minuta de l’acord de col·laboració aprovada per la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona amb núm. de registre 618/17 (Exp. núm. 
2017/3742).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. En el Reglament de Servei per a la conservació del patrimoni arquitectònic per la 

Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple corporatiu extraordinari amb data 31 
d’octubre de 1986, s’estableix com a una de les activitats complementàries del 
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, actualment integrat en la Gerència de 
Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, la difusió 
a nivell tècnic, científic i popular dels treballs, investigacions, etc., en els quals, 
d’una manera directa o indirecta, hagi participat el Servei. 

 
2. En el terme municipal de Moià es troba un jaciment arqueològic d’interès científic 

situat a l’interior de les coves del Toll i de les Toixoneres, que presenten un registre 
arqueològic significatiu des de l'Holocè (principalment edat del bronze i Neolític) i 
Pleistocè (Paleolític Mitjà).  

 

3. Des de 2003, l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) va 
començar els treballs d'excavació a les coves i actualment està efectuant 
l’excavació en extensió de les dues coves amb una metodologia arqueològica 
moderna. El projecte en curs, titulat “Compartint l'espai: interaccions entre homínids 
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i carnívors al nord-est peninsular”, aprovat pel Departament de Cultura en el marc 
del Pla de Recerca, és finançat per Generalitat de Catalunya i per l'Ajuntament de 
Moià.  

 

4. La Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic, considera oportú col·laborar en la protecció, recuperació, preservació 
i difusió dels coneixements del patrimoni arqueològic de les coves del Toll i les 
Toixoneres de Moià. Per poder realitzar l’excavació arqueològica de l’entrada de la 
cova de les Toixoneres per tal d’aprofundir en l’estudi i difusió de les coves, entre 
d’altres actuacions, cal adequar l’espai situat davant de la Cova de les Toixoneres 
mitjançant la construcció d’una passarel.la que no interrompi el recorregut dins del 
parc prehistòric de Moià.   

 
5. En aquest context la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió 

ordinària de data 9 de novembre de 2017, va aprovar amb núm. de registre 618/17, 
la minuta d’un acord de col·laboració a formalitzar per la Diputació de Barcelona 
amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Moià i l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) relatiu a l’estudi 
i difusió del patrimoni arqueològic de les coves del Toll i les Toixoneres de Moià.  

 
6. L’esmentada minuta de l’acord de col·laboració encara resta pendent de subscriure 

per part dels representats legals de les administracions i les entitats participants.  
 
7. En data 19 de desembre de 2018 l’Assessoria Jurídica del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya va enviar a la Diputació de Barcelona, un informe 
jurídic, de data 13 de desembre de 2018, on s’introdueixen diferents canvis formals 
que afecten l’acord de col·laboració aprovat en sessió ordinària per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data 9 de novembre de 2017 i amb núm. 
de registre 618/17.   

 
8. En base a l’esmentat informe s’ha procedit a la redacció d’un nou text de la minuta 

del conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona, el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Moià i 
l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) per a l’estudi i difusió 
del patrimoni arqueològic de les coves del Toll i les Toixoneres de Moià i que, amb 
la conformitat de les parts, recull les observacions fetes per l’Assessoria Jurídica del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  

 
9. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni 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.  
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3. 4. j) 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, i publicada en el 
BOPB d’11 de juliol de 2018.  

 
2. Vist l’apartat 2.4.e) 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, 
i publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018, el President de la Diputació té 
atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la 
Diputació de Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte la minuta de l’acord de col·laboració, pendent de 
formalitzar per la Diputació de Barcelona amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Moià i l’Institut de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social (IPHES) per a l’estudi i difusió del patrimoni arqueològic de les coves 
del Toll i les Toixoneres de Moià, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió ordinària de data 9 de novembre de 2017, amb núm. de registre 
618/17, en base als canvis formals introduïts per l’Assessoria Jurídica del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya en relació a l’esmentat acord de 
col·laboració.  
 
Segon.- Aprovar el text de conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Moià i l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) per a l’estudi i 
difusió del patrimoni arqueològic de les coves del Toll i les Toixoneres de Moià, tot això 
d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

L’AJUNTAMENT DE MOIÀ, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’INSTITUT DE 
PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL (IPHES) PER A L’ESTUDI I DIFUSIÓ 
DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE LES COVES DEL TOLL I LES TOIXONERES DE 

MOIÀ 
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A Barcelona,  <data de signatura> 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Honorable Sra. Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura.  
 
D’una segona part, l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio, en la seva condició d’alcalde-president 
de l'Ajuntament de Moià, assistit pel secretari de la corporació Sr. Miquel Colom i Canal.  
 
D’una tercera part, l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, president de la Diputació de 
Barcelona, assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació 
de Barcelona, Sr. Francesc Bartoll Huerta.  
 
I d’una quarta part, el Sr. Robert Sala Ramos, director de l’Institut Català de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social (IPHES). 
 
ACTUEN 
 
La primera, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut de 
les facultats que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
El segon, en representació de la corporació municipal, d’acord amb les facultats atribuïdes 
en virtut dels articles 21.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LBRL), 53.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(TRLMRLC), aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i, expressament facultat per 
a la subscripció d’aquest conveni de col·laboració en virtut de l’acord del Plenari Municipal 
de 4 d’octubre de 2017, assistit per la Secretària de la corporació, Sra. Anna Mª Martí 
Tantiñà.  
El tercer, en representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les facultats atribuïdes 
en virtut 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, i publicada en el BOPB de 11 
de juliol de 2018, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. 
Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de 
la Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre delegació de funcions de 
Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018. 
 

I el quart, en representació de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 
(IPHES), amb poders suficients en virtut d'escriptura de poder atorgada el 3 de desembre de 
2015 davant el Notari de Barcelona Sr. Pedro Ángel Casado Martín i número de protocol 
2521. 
 

Reconeixent-se la capacitat de signar aquest document, les parts,  
 

EXPOSEN 
 

Les coves del Toll i de les Toixoneres estan situades a la Vall “de Mal de Torrent”, 4 km a 
l’est del nucli de Moià (Moianès, Barcelona), i 760 m snm. Les seves coordenades són 41º 
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48’ 19'' N i 2º 08’ 56 '' E. L’accés rodat es realitza per la carretera N-141c, punt quilomètric 
32. 
 

Les coves es van descobrir com a jaciments arqueològics durant els anys 50 del Segle XX 
per un equip espeleològic local. Durant els anys 50 i 70, es van desenvolupar 
intermitentment unes quantes campanyes arqueològiques que van posar al descobert un 
registre arqueològic significatiu des de l'Holocè (principalment edat del bronze i Neolític) i 
Pleistocè (Paleolític Mitjà). Des de 2003, l’IPHES va començar els treballs d'excavació a les 
coves i avui dia, els seus esforços se centren en l’excavació en extensió de les dues coves 
amb una metodologia arqueològica moderna. El projecte en curs, titulat “Compartint l'espai: 
interaccions entre homínids i carnívors al nord-est peninsular”, és finançat per Generalitat de 
Catalunya i per l'Ajuntament de Moià.  
 

Els estudis fets a les dues coves tenen com objectius principals: la reconstrucció 
paleoecològica del paisatge, el coneixement de l'evolució del comportament dels carnívors 
més representats (ossos de les cavernes i hienes), i entendre el paper jugat pels homínids 
en aquest tipus de contextos ecològics. La consecució d'aquests objectius ens 
proporcionarà dades significatives per entendre uns quants aspectes de l’estil de vida 
Neandertal i les seves relacions amb l'ambient del seu origen en el MIS 9 fins a la seva 
desaparició al final de MIS 3.  
 

Per tot això, i per establir les corresponents bases de col·laboració, les quatre parts 
subscriuen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels següents  
 
PACTES 
 
PRIMER.- Objecte    
 
Aquest conveni de col·laboració es constitueix amb la finalitat d’establir els termes generals 
de la col·laboració entre la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Moià, la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) per a la protecció, 
recuperació, preservació i difusió dels coneixements del patrimoni arqueològic de les coves 
del Toll de Moià. A tal efecte se signaran les addendes en que les parts podran concretar els 
termes específics de la col·laboració.  
 
SEGON.- Obligacions del Departament de Cultura 
 
Donat que correspon al Departament de Cultura la proposta i l’execució de les directrius 
generals del Govern en matèria de política cultural i que la Direcció General del Patrimoni 
Cultural del  Departament de Cultura (en endavant, DGPC) té per funció protegir, defensar, 
documentar i fer conèixer el patrimoni cultural de Catalunya, el Departament de Cultura es 
compromet a realitzar, entre d’altres possibles, les actuacions següents: 
 
1.- Vetllar pel correcte compliment de la normativa vigent i de l'acompliment del present 
conveni de col·laboració, i prestar el seu suport a les altres parts en el desenvolupament 
d’aquest conveni de col·laboració. 
 
2.- Col·laborar en la realització de les excavacions arqueològiques en el marc del Pla de 
Recerca. En el moment de signatura del conveni de col·laboració ha realitzat una aportació 
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econòmica mitjançant la subvenció plurianual del projecte de recerca del període 2014-
2017. 
 
TERCER.- Obligacions de l’Ajuntament de Moià 
 
Donat que l’Ajuntament de Moià participa en la gestió del Parc Prehistòric de les Coves del 
Toll de Moià, mitjançant el Museu de Moià, l’Ajuntament de Moià es compromet a realitzar, 
entre d’altres possibles, les actuacions següents: 
 
1.- Assumir l’avantprojecte de l’obra de la passarel·la i la coberta a l’entrada de la Cova de 
les Toixoneres i a dur-ne a terme l’execució. 
 
2.- Donar suport logístic a les excavacions de recerca anuals que realitza l’IPHES.  
 
3.- Participar en la difusió del jaciment arqueològic i paleontològic. 
 
QUART.- Obligacions de la Diputació de Barcelona 
 
Donat que correspon a la Diputació de Barcelona l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona es compromet a realitzar, entre 
d’altres possibles, les actuacions següents: 
 
1.- Donar suport tècnic i econòmic a l’Ajuntament de Moià per a la redacció del projecte i 
l’execució de les obres de la passarel.la i la coberta de l’entrada de la cova de les 
Toixoneres, condicionat a la disponibilitat pressupostària i a l’adopció dels acords 
corresponents.  
 
CINQUÈ.- Obligacions de l’Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social.   
 
Donat que l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) duu a terme 
les excavacions arqueològiques de les coves del Toll i les Toixoneres, dins el marc del 
projecte de recerca “Compartint l'espai: interaccions entre homínids i carnívors al nord-est 
peninsular”, aprovat pel Departament de Cultura en el marc del Pla de Recerca, l’Institut 
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) es compromet a realitzar, entre 
d’altres possibles, les actuacions següents:  
 
1.- Liderar i dirigir les recerques científiques derivades de les intervencions anuals 
realitzades en el marc dels projectes aprovats pel Departament de Cultura dins el Pla de 
Recerca.  
 
2.- Organitzar, definir funcions i tasques del grup d’arqueòlegs i voluntaris que participen als 
treballs de camp. 
 
3.- Organitzar la logística de les campanyes i definir les necessitats d’utilitzar serveis com 
ara analítiques, datacions o serveis topogràfics. 
 
4.- Dur a terme la identificació, classificació, estudi i restauració dels principals registres 
arqueològics trobats i elaborar l’informe de l’excavació. 
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5.- Fer una difusió general dels resultats de les campanyes d’excavació. 
 
6.- Vetllar per la correcció i pel correcte desenvolupament dels projectes d’intervenció 
arqueològica. En aquest sentit, ho farà en col·laboració amb el Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia del Departament de Cultura. 
 
A les presentacions públiques de materials obtinguts a les intervencions i dels seus resultats 
científics es farà constar la identificació de les parts signants, inclosos els casos que 
l’exhibició sigui realitzada per parts alienes al conveni de col·laboració. 
 
Tota la informació de tipus patrimonial que sigui generada a partir de les dades aportades 
per qualsevol de les parts en el marc del present conveni de col·laboració, ja sigui generada 
de manera conjunta o individual, farà referència o posarà en valor la col·laboració entre la 
Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, l’Ajuntament de Moià, la 
Diputació de Barcelona i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 
(IPHES). 
 
SISÈ.- Vigència  
 
Aquest conveni de col·laboració entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i estarà 
vigent durant un període d’un any, podent ser prorrogat per terminis d’un any, sense que la 
seva durada total pugui ser superior a quatre anys. Les eventuals pròrrogues d’aquest 
conveni s’instrumentaran mitjançant la signatura d’addendes.    
 
Les parts podran modificar el present document en qualsevol moment per mutu acord 
mitjançant la signatura d’una addenda sempre i quan el conveni de col·laboració sigui 
vigent. 
 
SETÈ.- Causes de resolució  
 
a) El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit. 
b) La denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim d’un mes d’antelació. 
c) L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules. 
d) Les generals establertes a la legislació vigent. 
 
En aquests casos s’establirà, en funció de la causa concreta d’extinció i a la vista de la 
situació particular de les actuacions en curs, la forma de terminació d'aquestes actuacions. 
 
VUITÈ.- Resolució de conflictes  
 
Les qüestions divergents que puguin derivar-se de la interpretació i l’execució d’aquest 
conveni de col·laboració, seran resoltes de mutu acord per les parts. En cas de no assolir-se 
cap acord respecte les controvèrsies, les parts es comprometen a sotmetre’s a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen aquest document, per quadruplicat 
exemplar, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament. 
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<Signatures>   (Sg.: Pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: 
L’Honorable Consellera de Cultura, Sra. Laura Borràs i Castanyer; Per l’Ajuntament de 
Moià: Dionís Guiteras i Rubio, Alcalde-President, Sr. Miquel Colom i Canal, Secretari 
municipal; Per la Diputació de Barcelona: Marc Castells i Berzosa, President; Francesc 
Bartoll i Huerta, Secretari delegat; Per l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social 
(IPHES): Robert Sala Ramos, Director de l’Institut).”         
 
 (...) 

 
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució als interessats, als efectes del 
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació 
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà 
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues 
entitats participants. 
 
Quart.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent 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.” 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria de concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a les explotacions forestals, les empreses agrícoles - ramaderes i de 
serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni - arquitectònic, 
les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència 
energètica en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona (exp. núm. 
2019/2011).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS), així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS).  
 
Vista l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017, i publicada al Butlletí Oficial 
de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant Ordenança). 
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Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona gestiona mitjançant plans especials una Xarxa de 
Parcs Naturals formada per espais naturals protegits d’alt valor paisatgístic, ecològic i 
cultural, el conjunt de la qual abasta una superfície de 102.587 hectàrees. 
 
Atès que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de 
Parcs Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació 
dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús 
públic ordenat, podent utilitzar per fer-ho qualsevol de les formes establertes en la 
legislació local. 
 
Atès que per a la protecció del medi natural els plans especials consideren bàsica la 
continuïtat de les explotacions forestals per a l’aprofitament racional dels recursos 
forestals, estableixen determinades condicions a les edificacions i instal·lacions 
agràries i a les activitats de serveis, i regulen les condicions en les edificacions 
destinades a habitatge permanent i el patrimoni arquitectònic, per tal d’adequar-los a 
l’ambient paisatgístic on es troben emplaçats. 
 
Atès que les activitats de les entitats de caràcter cívic i cultural dins l’àmbit dels plans 
especials fan difusió dels valors naturals i culturals d’aquests espais protegits.  
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’actuació 
del Mandat i d’acord amb les previsions del pla estratègic de subvencions per a l’any 
2019, aquestes subvencions hauran de fomentar les activitats d’explotacions forestals, 
empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges, 
restauració del patrimoni arquitectònic i de les entitats culturals en l’àmbit territorial 
dels espais naturals protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola, Montesquiu, Serralada de Marina, Serralada Litoral i 
Foix; així com les activitats destinades a finançar instal·lacions d’aprofitament de 
biomassa per a la generació de calor en els àmbits territorials anteriorment citats i del 
pla especial de la Serra de Collserola. Per a aquesta darrera línia de subvenció 
(instal·lacions d’aprofitament de biomassa) i per a les entitats culturals, en el cas 
exclusiu del Montseny, l’àmbit de vigència s’amplia a tot el declarat Reserva de la 
Biosfera dins de la província de Barcelona i en el cas de les empreses de serveis, al 
Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l’Obac l’àmbit d’aplicació també s’amplia al de la 
Carta Europea de Turisme Sostenible per a aquelles que hi estiguin.  
 
El pressupost màxim que es destina a aquesta convocatòria és de tres-cents 
cinquanta-sis mil tres-cents seixanta euros (356.360,00 €) amb càrrec al pressupost de 
despeses de la corporació de les anualitat que es detallen a continuació: 
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- Vuitanta-nou mil euros (89.000,00 €) amb càrrec a l’any 2019 
- Dos-cents seixanta-set mil tres-cents seixanta euros (267.360,00 €) amb càrrec a 

l’any 2020. 
 
Els imports màxims anuals previstos a l’apartat anterior es distribueixen entre les 
diferents línies de suport establertes en aquesta convocatòria de la manera següent, 
amb una previsió estimativa entre les aplicacions pressupostàries indicades:  
 
       Exercici 2019                         Exercici 2020 

   Explotacions forestals 
     G/50402/17230/47900                     10.000,00 € 40.000,00 € 

   Explotacions Agrícoles Ramaderes 
     G/50402/17230/47900                       10.000,00 € 25.000,00 € 

G/50402/17230/77000 4.000,00 € 10.000,00 € 

   Empreses de serveis  
     G/50402/17230/47900                        6.000,00 € 16.000,00 € 

G/50402/17230/77000 9.000,00 € 10.000,00 € 

   Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic 
    G/50402/17230/78900 15.000,00 € 111.360,00 € 

   
  Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica 

   G/50402/17230/77000 5.000,00 € 5.000,00 € 

G/50402/17230/78900 10.000,00 € 50.000,00 € 

   Entitats culturals 
  

   G/50402/17230/48901 20.000,00 €   

 
En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva dels 
anteriors crèdits, sempre sense alterar al pressupost global de cada anualitat, de les 
maneres següents: 
 

a) En el cas que en alguna línia no s’esgoti el crèdit anual previst per manca de 
sol·licitants els imports sobrants podran destinar-se a incrementar aquelles 
línies en que el crèdit fos insuficient per atendre les sol·licituds presentades. 
En aquest cas l’increment es farà proporcionalment a la distribució inicial anual 
de les diferents línies de suport.  

 
b) Es podrà redistribuir la quantia anual assignada a les diferents aplicacions 

pressupostaries de cada línia, en funció de la diferent tipologia jurídica dels 
beneficiaris i/o de la naturalesa inversora o no de la despesa. 

 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 17 i 
següents de l ‘Ordenança. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 

Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 

Vist el que disposa l’article 55.2 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 

Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 

Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2018, 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 dels següents: 

 
A C O R D S  

 
Primer.- APROVAR la convocatòria núm. 201920195120010633 que incorpora les 
bases especifiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva amb l’objecte de fomentar les activitats d’explotacions 
forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora dels 
habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i de les entitats culturals en els 
àmbits territorials dels Plans Especials dels espais naturals protegits del Montseny, 
Montesquiu, Montnegre-Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Foix, així com les destinades a finançar 
instal·lacions d’aprofitament de biomassa per a la generació de calor en els àmbits 
territorials anteriors i del Pla especial de la Serra de Collserola. Per a aquesta darrera 
línia de subvenció (instal·lacions d’aprofitament de biomassa) i per a les entitats 
culturals, en el cas exclusiu  del Montseny, l’àmbit de vigència s’amplia a tot el declarat 
Reserva de la Biosfera dins de la província de Barcelona, per a l’exercici 2019, el text 
íntegre de la quals és el següent:  
 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES EXPLOTACIONS FORESTALS, 
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LES EMPRESES AGRÍCOLES-RAMADERES I DE SERVEIS, LA MILLORA DELS 
HABITATGES, LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, LES ENTITATS 
CULTURALS I LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE BIOMASSA I L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA EN EDIFICIS EN L’ÀMBIT DELS PARCS NATURALS DE LA PROVÍNCIA 
DE BARCELONA. ANY 2019 – 2020. 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120010633 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017, va ser 
aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, destinades a 
finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu fomentar les explotacions forestals, 
les empreses agrícoles - ramaderes i de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del 
patrimoni arquitectònic, entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i 
l’eficiència-estalvi energètic en edificis. L’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és:  
 
El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre-
Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona de 
forma directa la Diputació de Barcelona.  
 
El dels Plans especials dels espais naturals protegits Serralada de Marina i Foix.  
 
En el cas del Parc de Serralada Litoral aquest àmbit serà el de l’Espai d'Interès Natural de 
La Conreria-Sant Mateu-Céllecs. 
 
En el cas exclusiu del Montseny per a entitats culturals, per als titulars de les explotacions 
agrícoles-ramaderes que estiguin certificades com a producció ecològica o que vulguin 
iniciar el procés de certificació i s’hagin inscrit al registre del Consell Català per a la 
Producció Agrícola Ecològica, per a habitatges  situats en sòl no urbanitzable, ocupats en 
règim permanent com a primera residència, i per a titulars d’immobles declarats béns 
d’interès cultural per la Llei 9/93 que en ambdós casos realitzin millores destinades a 
l’eficiència i l’estalvi energètic en edificis, així com a les instal·lacions tèrmiques de 
biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases serà el de la Reserva de la Biosfera, dins de 
la província de Barcelona. 
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En el cas de les empreses de serveis, al Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l’Obac, al 
Garraf, a Olèrdola i al Foix, l’àmbit d’aplicació també s’amplia al de la Carta Europea de 
Turisme Sostenible per a aquelles que hi estiguin adherides. 
 
Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases també 
incorporarà el del Pla especial de la Serra de Collserola, el del pla especial de l’Espai 
Natural Protegit de Guilleries-Savassona així com  el dels Plans especials de delimitació 
de l'Espai d'Interès Natural de Les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins 
del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi forma part del 
Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. 
 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 
 

- Explotacions forestals. 
- Explotacions agrícoles – ramaderes. 
- Empreses de serveis. 
- Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic. 
- Activitats de caràcter cívic i cultural. 
- Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis. 
 

Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en alguna d’aquestes línies 
sempre que així ho contemplin aquestes bases, que estiguin relacionades amb els objectius 
de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins de l’àmbit corresponent 
previst a l’article 2 d’aquestes bases. 
 

A aquests efectes, en les subvencions per a explotacions forestals i explotacions agrícoles-
ramaderes, es consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai 
protegit o en finques registrals que tinguin més del 50 % de la seva superfície dins dels 
límits dels plans especials de protecció. 
 
2.1. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 
quals es consideraran nul·les. 
 
2.2. Poden ser objecte de subvenció, d’acord amb la seva línia d’ajut, les següents 
actuacions: 

 

2.2.1. Subvencions per a explotacions forestals. 
 

a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a 
la posada en valor del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en 
plançonedes, eliminació o acordonament de restes forestals. 

b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de 
la normativa del propi pla especial, de les recomanacions de l’Acord 
GOV/112/2006 i l’Acord GOC/150/2014 en relació a la Xarxa Natura 2000 o 
dels plans de conservació dels espai protegits corresponents. 

c) Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals (arranjament de 
xarxa viària bàsica, construcció i manteniment de basses, i silvicultura 
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preventiva) o a la reparació dels danys causats per incendis, nevades, flagells, 
fauna (senglar i cabirol), esllavissades o altres estralls.  

d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes 
en el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades 
de la incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte. 

e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o 
flora protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin 
contemplades en un pla cinegètic o pla de conservació. 

f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal. 
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions 

forestals i adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació 
 
Amb la finalitat de no perjudicar cap espècie de flora o fauna que tingui una 
protecció especial, d’acord amb la legislació vigent, o un interès de conservació 
local, d’acord amb el pla especial, en cas de rebre una subvenció per a les 
actuacions a, c, d i e, caldrà aplicar les instruccions que es donin des de l’òrgan 
gestor del corresponent parc. A tal efecte caldrà contactar amb el mateix abans 
d’iniciar l’actuació subvencionada. 
 

2.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 

 
a) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament 

vinculats i destinats a l’activitat agrícola-ramadera i totes aquelles que estiguin 
subjectes a limitacions derivades de la normativa la normativa urbanística i 
ambiental vigent. 

b) Instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació i arranjament o construcció 
d’estructures exteriors (camins, sèquies, basses, tanques, parets seques i 
similars) 

c) Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna i encaminades a 
reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural. 

d) Pràctiques en l’àmbit de l’agricultura i ramaderia ecològica o que siguin 
respectuoses amb el medi ambient.  

e) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions 
agrícoles-ramaderes (primera transformació). 

f) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació. 
 

2.2.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
  
a) Incorporació de millores en la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió 

ambiental dels recursos. 
b) Despeses associades a la legalització d’instal·lacions i a la millora de la seva 

accessibilitat. 
c) Despeses associades a les certificacions d’adhesió a la Carta Europea de 

Turisme Sostenible, de la Q de qualitat turística en ENP, així com d’altres 
certificats i etiquetes ambientals oficials públiques. 

d) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a 
limitació normativa per part dels plans especials. 

e) Material inventariable, divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de 
l’òrgan gestor de l’espai natural protegit corresponent.  
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2.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 

2.2.4.a. Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de primera 
residència. 

 
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes 

a limitació normativa per part dels  plans especials. 
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici. 
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris 
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la 

gestió ambiental dels recursos, així com les que impliquin una millora de la 
connectivitat de les comunicacions telemàtiques. 

e)  Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals. 
f) Despeses encaminades a la protecció dels habitatges davant d’incendis 

forestals (arranjament de camins d’accés, construcció i manteniment de 
basses o hidrants, i silvicultura preventiva). 

 
2.2.4.b. Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles 

declarats béns  d’interès cultural local (BCIL): 
 

a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per 
mantenir les característiques de certs elements originals. 

b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús 
públic. 

 
Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració 
del patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la intervenció per a la 
qual se sol·licita la subvenció així ho requerís, la Diputació de Barcelona podrà 
exigir la realització prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic 
necessàries per a un desenvolupament correcte de l’actuació. 

 
2.2.5. Subvencions per a les Entitats Culturals. 

 
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculades a la temàtica dels 

espais naturals protegits. 
b) L’edició de material divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de 

l’òrgan gestor de l’espai natural protegit corresponent.  
 
No es consideraran subvencionables les despeses que no estiguin directament 
vinculades a la celebració d’activitats de caràcter cultural esmentades, com poden 
ser regals, menjars i begudes. 
 

2.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi 
energètic en edificis 

 
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions que compleixin les 
exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

sistemes que impliquin concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, 
amb una millora de l’eficiència energètica, reducció de les necessitats 
energètiques dels edificis, estalvi d’energia i augment de la capacitat de capturar 
l’energia solar o de generar la pròpia energia amb la incorporació d’energies 
renovables: 
 
a) Obres vinculades a l’arquitectura bioclimàtica amb la finalitat d'optimitzar el 

consum de recursos naturals. 
b) Obres noves o millora d’instal·lacions que utilitzin energies renovables com 

l'energia solar, eòlica o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia 
convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici. 

c) Millores en la instal·lació elèctrica i d’aigua calenta sanitària per reduir el 
consum d’energia. 

d) Millores de l'envolupant tèrmica de l'edifici, per reduir la demanda energètica de 
calefacció i refrigeració. 

e) Inversions per a l’ús de biomassa llenyosa forestal. 
 
Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir 
els objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació.  
 
En el cas concret de les instal·lacions tèrmiques de biomassa, es consideren cost 
d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació. 
 
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 
b) Sistemes d’emmagatzematge i assecat. 
c) Sistema d’alimentació de la biomassa. 
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i 

accessoris). 
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la 

caldera de biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de 
l’edifici ni d’una xarxa externa de canonades. 

f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats compresos entre l’ 

a) i fins l’ e) anteriors (ambdós inclosos).  
 
La potència màxima admesa per cada instal·lació és de 70 kW, tret de casos 
particulars on quedi adequadament justificada una potència superior. En el cas de 
calderes es requereix una eficiència mínima del 75%.   
 
En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els 
següents conceptes: 
 
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de 

l’edifici (radiadors, canonades, vàlvules, etc.). 
b) Els equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa a 

l’edifici (canonades, colzes, vàlvules, etc.). 
c) Els estudis, projectes i memòries tècniques. 
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El/La beneficiari/ària ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció 
durant un període mínim de 2 anys.  
 

2.3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin 
incomplet els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui 
necessària. 

 
2.4. Serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en alguna d’aquestes 

línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà aquest criteri 
d’exclusió si es sol·licita una subvenció en la present convocatòria dins les línies d’ajut 
per a entitats culturals,  ni aquelles empreses que hagin obtingut una subvenció per a 
l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible i aquells 
beneficiaris que hagin rebut un ajut destinat a reparar danys causats per fauna. 

 
2.5. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat 

subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el 
percentatge corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre 
tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants 
queda exclòs de la subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir. 

 
2.6. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles que 

no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte 
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una 
despesa subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.  

 
3. Període d’execució 
 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 1 de gener de 2019 al 
30 de juny de 2020 excepte per a les activitats de les Entitats Culturals, que hauran 
d’executar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 

 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
4.1 Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques 

que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no 
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les 
següents condicions: 

 
4.1.1 Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que 

tot seguit es detallen: 
 

 Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.  

 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la 
Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les 
obligacions davant la Seguretat Social. 

 
4.1.2 Les persones físiques. 
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4.1.3 Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, a 

banda del subjectes previstos a l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de 
finques forestals, incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 2 
d’aquestes bases i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais protegits, pel cas 
de la línia de subvenció per a explotacions forestals.  

 
4.2  A més a més d’allò establert en l’article anterior, podran ser beneficiaris/àries 

d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar 
l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap 
de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin, per cada línia d’actuació les 
condicions següents: 

 
4.2.1 Subvencions per a explotacions forestals. 
 

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

 
b)  Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en 

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

 
c) Els/Les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les 

associacions de caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics 
conreus sempre que, en el aquest cas, comptin amb l’autorització dels 
propietaris/àries de la finca objecte d’actuació i l’obra proposada estigui 
contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica. 

 
d) Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, 

a banda del subjectes previstos a l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques 
o jurídiques, públiques o privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin 
un conjunt de finques forestals, incloses en l’àmbit dels espais protegits 
esmentats a l’art. 1 d’aquestes bases i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais 
protegits.  
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Aquests/es beneficiaris/àries, l’activitat dels quals també s’haurà de desenvolupar 
dins l’àmbit territorial dels parcs, no estaran afectats per l’obligació d’estar inscrits 
en el corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a 
únic objectiu la prevenció d’incendis forestals o es tractin d’actuacions 
relacionades amb la conservació o el foment de la biodiversitat, no serà condició 
necessària estar en possessió del PTGMF Tot i així, caldrà que l’actuació 
proposada sigui contemplada en el pla de prevenció municipal, o altre instrument 
de planejament similar, o en el pla de conservació de l’espai natural protegit 
corresponent. 
 

4.2.2 Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 
 

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

 
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions 

que integrin un conjunt d’explotacions i finques agrícoles-ramaderes incloses 
en l’àmbit dels parcs segons definició de l’article 1 d’aquestes bases. 

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

 O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social 
branca agrària. 

 O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat 
Social. 

 O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes. 

 O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus). 

 O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries. 

 O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació). 

 O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció 
agrícola-ramadera. 

 
4.2.3 Subvencions per a empreses de serveis. 
 

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

 
b)  També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions 

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

 
4.2.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 
a)  Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendataris 

d’habitatges situats en sòl no urbanitzable, que no estiguin fora d’ordenació, 
ocupats en règim permanent com a primera residència i ubicats dins l’àmbit 
dels plans especials de protecció dels parcs naturals i comarcals promoguts i 
gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 
o pels Consorcis de gestió dels espais protegits, segons definició de l’article 2 
d’aquestes bases. 

 
b) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser 

destinats a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència 
permanent en el moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada 
d’aquesta voluntat. 

 
c) En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una parcel·lació no 

ajustada a la legalitat urbanística actualment vigent, tan sols podran ser objecte 
de subvenció aquelles actuacions que estiguin contemplades en els acords 
inclosos en els drets de superfície que els titulars de l’edificació hagin subscrit 
amb l’Òrgan gestor del parc, amb l’ajuntament o amb alguna administració 
supramunicipal. 

 
d) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès 

cultural per la Llei 9/93 del patrimoni cultural català.  
 

4.2.5 Subvencions per a les Entitats Culturals. 
 
Totes les entitats de caràcter cívic i cultural ubicades en l'àmbit provincial de 
Barcelona i sempre que compleixin les següents condicions: 
 
a)  Ser entitats legalment constituïdes. 
b)  Ser entitats sense ànim de lucre. 
c)  Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural. 
d)  Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o    

temàticament estiguin vinculades amb els parcs naturals esmentats en l'article 
2 i que preferentment vagin adreçades al públic en general. 

 
4.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l’eficiència estalvi 

energètic en edificis. 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o 
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat 
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econòmica sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst 
específicament a l’article 2 d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció i no 
es trobin en una situació urbanística irregular. 
 
També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones 
físiques o jurídiques de naturalesa privada que manifestin mitjançant declaració 
jurada la voluntat de residir o iniciar qualsevol activitat econòmica dins de l’àmbit 
especificat. En aquest darrer supòsit, la instal·lació de la caldera ha de ser una 
condició sine qua non per a iniciar l’activitat econòmica.  

 

4.3. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació 

que figura a la base 5. 
 
4.4. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el 

cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant 
un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions 
previstes a l’article 45 OGS. 

 
5. Documentació a aportar 

 
5.1. A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que es relaciona a 

continuació. No obstant això, no caldrà presentar aquella documentació que ja s’hagi 
lliurat en altres convocatòries de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, sempre que 
no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagi 
experimentat cap modificació. En aquest darrer supòsit, es farà constar en l’apartat 4 de 
la sol·licitud de subvenció. 

 
5.2. Documentació administrativa: 

 
a) Persones jurídiques 

 
1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal. 
2) Fotocòpia de l’Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat 

que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.  
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
6) Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim 

de 200.000,00 euros durant un període de tres anys.  
7) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la 

subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a 
la millor comprensió de l’objecte de la subvenció, caldrà adjuntar a part projecte 
tècnic amb la documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, 
memòria, amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat. 

8) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb 
el model normalitzat. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

9) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat 
amb anterioritat). 

10)  En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al 
corresponent registre oficial.  

11)  Còpia de la declaració censal d'alta d’activitat. 
12)  Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment 

establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les 
activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4). 

 

b) Persones físiques 
 
1)  Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
2)  Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
3)  Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la 

subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a 
la millor comprensió de l’objecte de la subvenció caldrà adjuntar a part projecte 
tècnic amb la documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, 
memòria, amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat, previst per al 
projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 

4)  Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat 
amb anterioritat). 

5)  En el cas de les persones físiques titulars d’activitats econòmiques, declaració 
censal simplificada per a persones físiques i còpia del document de confirmació 
de l’Administració a la comunicació d’obertura del centre de treball. 

6)  Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment 
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les 
activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4). 

 
A més de la documentació esmentada s’haurà d’aportar la següent documentació en 
funció de la línia de subvenció per a la qual es demana: 
 
5.2.1. Subvencions per a explotacions forestals 

 
1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el 

destinatari/ària sigui el propietari/ària de la finca o el document de poders quan 
es tracti d’un administrador/a. 

2) Fotocòpia d’aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i 
fotocòpia de la part del PTGMF on figurin amb claredat els treballs pels quals 
es demana la subvenció. 

3) Plànol o croquis corresponent a les parcel·les on es realitzarà la intervenció.  
 

5.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles–ramaderes. 
 
1)  Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el 

destinatari/ària sigui el propietari de la finca o el document de poders quan es 
tracti d’un administrador/a. 
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2) Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola–ramadera a la finca, 
aportant qualsevol dels documents que es relacionen a l’article 4.2.2 
d’aquestes bases. 

 
5.2.3.  Subvencions per a empreses de serveis. 

 
1) Llicència d’activitat o documentació conforme s’està actualitzant d’acord amb la 

legislació sectorial. 
2) IAE, si és el cas, o alta en el registre d’Hisenda. 
 
En el cas d’empreses del sector turístic que vulguin adherir-se a la Carta Europea 
de Turisme Sostenible en els termes que estableix l’article 4.2.3, hauran d’adjuntar 
també: 
a) Certificat conforme l’empresa es troba dins de l’àmbit definit en aquell cas 

concret per la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
b) Sol·licitud d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible. 

 
5.2.4. Subvencions per la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 

Quan es tracti d’habitatges descrits a l’article 4.2.4.a), b) i c): 
 
1) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de 

l’arrendament. 
2) Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar la 

corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció. 
3) Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge. 
4) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixen ser rehabilitats per a ser 

destinats a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència 
permanent en el moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada 
d’aquesta voluntat. 

5) En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una parcel·lació no 
ajustada a la legalitat urbanística actualment vigent, còpia dels acords inclosos 
en els drets de superfície que els titulars de l’edificació hagin subscrit amb 
l’Òrgan gestor del parc, amb l’ajuntament o amb alguna administració 
supramunicipal. 

6) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada del pressupost desglossat 
on es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per 
concepte i el cost total de l’obra. Quan es tracti de projectes plurianuals, cal 
detallar les partides que es volen executar en l’any en curs i que són objecte de 
sol·licitud de subvenció. 

 
Quan es tracti d’immobles descrits a l’article 4.2.4.d): 
 
1)  Títol justificatiu de la propietat o Poders de representació que autoritzen al 

sol·licitant a intervenir. 
2)  Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada de pressupost desglossat 

on es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per 
concepte i el cost total de l’obra. 
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3)  Document que acrediti la declaració de l’immoble com a bé d’interès cultural o 
que justifiqui l’interès clarament rellevant de l’element arquitectònic objecte de 
la intervenció. 

4)  Memòria explicativa sobre l’ús i la destinació actual i futura dels edificis o 
elements arquitectònics objecte de subvenció. 

5)  Documentació fotogràfica. 
 

5.2.5. Subvencions a entitats culturals. 
 
1) Document acreditatiu de la personalitat jurídica de l’entitat i de les seves 

finalitats. 
 

5.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l’eficiència-estalvi 
energètic en edificis. 
 
1) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de 

l’arrendament. 
2) Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar la 

corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció. 
3) Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge. 
4) Una memòria tècnica on hi figurin, com a mínim, les dades següents: 
 
En el cas d’instal·lacions tèrmiques de biomassa: 
 
a) Ubicació de la instal·lació. 
b) Tipologia de l’edifici que es preveu escalfar amb biomassa. 
c) Descripció tècnica bàsica de la instal·lació, on s’especifiquin les dades 

següents: 
1. Potència tèrmica instal·lada amb biomassa (kWt). 
2. Capacitat d’emmagatzematge de biomassa (en litres o m³). 
3. Tipus de biomassa que es preveu utilitzar, indicant-hi el grau d’humitat 

previst (en % sobre base humida) i el poder calorífic inferior (en kWh/kg). 
d) Dades energètiques anuals de la instal·lació: 

1. Consum anual previst amb biomassa, en tones/any i en kWh/any (calculat 
sobre el poder calorífic inferior del combustible). 

2. Producció energètica anual de calor previst per l’edifici (en kWh/any), 
indicant quina és la part que es preveu que provingui de la biomassa i quina 
d’altres possibles combustibles. 

3. Per a instal·lacions d’estufes i llars de foc tancades inseribles, es presentarà 
un document que inclogui la descripció tècnica bàsica de l’element o equip 
(s’admeten catàlegs comercials que incloguin aquesta descripció tècnica 
bàsica).  

4. Un pressupost de la instal·lació, realitzat per l’empresa o empreses 
subministradores, que inclogui un desglossament detallat segons els 
conceptes que especifiquen a l’apartat 2.5.6. 

 
En el cas d’actuacions en l’àmbit de l’eficiència-estalvi energètic en edificis: 
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a) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost 
desglossat en què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així 
com els costos per concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA 
aplicable. En aquest projecte o memòria s’haurà de justificar que l’actuació es 
desenvolupa dins l’àmbit previst per les presents bases. 

 
5.3. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 

cooficials de Catalunya, degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o 
còpia degudament autenticada. 

 
5.4. Examinat el document de sol·licitud presentat en model normalitzat, si no compleix els 

requisits que estableix aquesta Resolució o bé li manca documentació exigida, o si 
s’escau, per la legislació específica aplicable, es requerirà l’interessat perquè en un 
termini de deu dies esmeni el defecte, modifiqui i millori els termes de la sol·licitud o 
presenti la documentació requerida, d’acord amb el que estableix l’article 68.1 de la Llei 
39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la 
sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent. 

 
5.5. L’òrgan competent podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora 

voluntària dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i se’n 
deixarà constància en la tramitació del procediment. 

 
6. Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 25 de març de 2019 i finalitzarà el 
dia 25 d’abril de 2019. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals:  
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats. 
 
Només es subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant o explotació/ immoble. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal 
de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la convocatòria. 
 
Les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre de la 
Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 5, també es 
poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat 
administratiu. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
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7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
9.1. Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 

aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
9.2. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 

següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

9.2.1. Subvencions per a explotacions forestals. 
 

a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de 
protecció: 4 punts 

b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de 
la normativa del propi pla especial: 4 punts 

c) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o 
flora protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin 
contemplades en un pla cinegètic o pla de conservació: 4 punts 

d) Despeses encaminades a reparar o prevenir danys causats per incendis, 
nevades, flagells, fauna (senglar i cabirol), esllavissades o altres estralls: 4 
punts 

e) La realització dels següents treballs silvícoles: estassades, eliminació o 
acordonament de restes forestals: 2 punts 

f) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària  
previstes en el PTGMF i les despeses derivades de la incorporació de sistemes 
de desembosc que impliquin un menor impacte: 2 punts 

g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions 
forestals i adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punts 

h) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal: 
1 punt 

 
9.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 

 
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de 

protecció: 4 punts 
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b) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses 
amb el medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com 
aquelles pràctiques que preservin o millorin les varietats locals: 4 punts 

c) Instal·lació de serveis bàsics per l’explotació que contribueixin a la utilització 
racional dels recursos: 4 punts 

d) Adquisició i instal·lació de tanques per a protegir les explotacions dels danys 
causats per fauna: 4 punts 

e) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament 
vinculats i destinats a l’activitat agrícola-ramadera: 3 punts 

f) Arranjament o construcció d’elements exteriors: camins, sèquies, basses, 
tanques, parets seques i similars: 3 punts 

g) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter 
natural: 3 punts 

h) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions 
agrícoles-ramaderes (primera transformació): 2 punts 

i) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punts 
 

9.2.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
 
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de 

protecció: 4 punts 
b) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i en la gestió ambiental dels 

recursos, així com les que impliquin una millora de la connectivitat de les 
comunicacions telemàtiques: 4 punts 

c) Despesa associades a les certificacions d’adhesió a la Carta Europea de 
Turisme Sostenible, de la Q de qualitat turística en ENP, així com d’altres 
certificats i etiquetes ambientals oficials públiques: 4 punts  

d) Obres que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció de la 
llicència ambiental i/o obres imprescindibles pel desenvolupament de l’activitat 
o que millorin l’accessibilitat a les instal·lacions: 3 punts 

e) Despeses associades amb inversions per a la implantació i manteniment 
de  les certificacions de la Q de qualitat turística en ENP, així com d’altres 
certificats i etiquetes ambientals oficials públiques: 3 punts 

f) Edició de material divulgatiu: fins a 2 punts 
 

9.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 
 
Habitatges ocupats en règim permanent de primera residència: 
 
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de 

protecció: 4 punts 
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i estabilitat de l’edifici: 4 punts 
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris: 3 punts 
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i en la gestió ambiental dels 

recursos, així com les que impliquin una millora de la connectivitat de les 
comunicacions telemàtiques: 4 punts 

e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter 
natural: 2 punts 
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No seran considerades prioritàries les obres que, en relació als estàndards 
actuals, es considerin sumptuoses. 
 
Immobles declarats béns d’interès cultural per la Llei 9/93 del patrimoni cultural 
català: 
 
a) Obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a 

mantenir les característiques de certs elements l’edifici original: 3 punts 
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic: 2 

punts 
 

9.2.5. Subvencions per a entitats culturals. 
 
a)  La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculats a la temàtica dels espais 

naturals protegits: 4 punts 
b) Edició de material divulgatiu: 2 punts 
 

9.2.6. La valoració de les sol·licituds relacionades amb instal·lacions tèrmiques de 
biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis es realitzarà a partir de la suma 
de la puntuació obtinguda d’acord amb un seguit de criteris de valoració 
específics.  
 
Per a la valoració de les sol·licituds per a instal·lacions tèrmiques de biomassa es 
tindran en compte els criteris que es relacionen a continuació, essent els quatre 
punts la màxima puntuació possible: 
 
a) Instal·lació nova  lligada al sistema de calefacció intern de l’edifici: 0,5 punt 
b) Instal·lació nova combinada amb una d’aprofitament d’energia solar tèrmica ja 

existent o connectada a una xarxa de distribució de calor: 1,5 punt  
c) Instal·lació que aprofiti llenya o estella: 1,5 punt 
d) Instal·lació amb un rendiment igual o superior al 90 %: 0,5 punt 
 
Per a la valoració de les sol·licituds per a l’eficiència-estalvi energètic en edificis es 
tindran en compte els criteris que es relacionen a continuació, essent els quatre 
punts la màxima puntuació possible: 
 
a) Obres vinculades a l’arquitectura bioclimàtica amb la finalitat d'optimitzar el 

consum de recursos naturals: 1 punt 
b) Obres noves o millora d’instal·lacions que utilitzin energies renovables com 

l'energia solar, eòlica o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia 
convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici: 1 punt  

c) Millores en la instal·lació elèctrica i d’aigua calenta sanitària per reduir el 
consum d’energia: 1 punt 

d) Millores de l'envolupant tèrmica de l'edifici, per reduir la demanda energètica de 
calefacció i refrigeració: 1 punt 

 
9.3 Per tal de calcular l’import de la subvencions corresponents a explotacions forestals, 

explotacions agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges, restauració 
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del patrimoni arquitectònic, entitats culturals, instal·lacions tèrmiques de biomassa i 
l’eficiència-estalvi energètic, s’aplicarà la fórmula següent:  

 
PS = SS  x  (1-C) (1-D) (1-E), en la que 
 
PS = Proposta de subvenció. 
 
SS = Subvenció sol·licitada, segons els topalls màxims que figuren a les bases o el 50 % 
del total de l’actuació, excloses aquelles despeses considerades no subvencionables. 
 
C = (Valor 1) S’aplica quan la sol·licitud s’exclou per incompliment d’algun dels supòsits 
de les bases. Quan la columna “A” del full de càlcul és 1, proposta de subvenció és 0,00. 
 
D = La valoració de les sol·licituds es farà considerant la puntuació obtinguda, aplicant un 
descompte inversament proporcional a aquesta. Això suposa la consideració de diferents 
graus de prioritat en funció de l’actuació subvencionable i dels criteris objectius per a la 
concessió de subvencions que figuren a les bases. 
 
En els cas de les explotacions forestals i agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, 
millora d’habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i culturals, aquest descompte 
s’aplicarà de la següent manera: 4 punts, descompte 0 %; 3 punts, descompte 10 %; 2 
punts, descompte 20 %; i un punt, descompte 30 %. 
 
En el cas de les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en 
edificis es procedirà com s’indica a continuació: 4 punts, descompte del 0 %; 3,5 punts, 
descompte del 2,5 %; 3 punts, descompte del 5 %; 2,5 punts, descompte del 7,5 %; 2 
punts, descompte del 10 %; 1,5 punts, descompte del 12,5 %; un punt, descompte del 
15 %; mig punt, descompte del 17,5 %; zero punts descompte del 20 %.  
 
E = coef. d’ajust. S’aplica un coeficient de correcció amb la finalitat d’ajustar la proposta 
d’atorgament a la quantitat pressupostària disponible. Quedaran excloses d’aquesta 
correcció les subvencions destinades a l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta 
Europea de Turisme Sostenible, l’adhesió al compromís per a la sostenibilitat Biosphere i 
les destinades a compensar la no realització d’aprofitaments forestals. 
 

10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 

   
10.1. El pressupost màxim que es destina a aquesta convocatòria és de tres-cents 

cinquanta-sis mil tres-cents seixanta euros (356.360,00 €) amb càrrec al pressupost de 
despeses de la corporació de les anualitat que es detallen a continuació: 

- Vuitanta-nou mil euros (89.000,00 €) amb càrrec a l’any 2019 
- Dos-cents seixanta-set mil tres-cents seixanta euros (267.360,00 €) amb càrrec a 

l’any 2020. 
 
10.2. Els imports màxims anuals previstos a l’apartat anterior es distribueixen entre les 

diferents línies de suport establertes en aquesta convocatòria de la manera següent, 
amb una previsió estimativa entre les aplicacions pressupostàries indicades:  

 
       Exercici 2019                       Exercici 2020 
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Explotacions forestals 
       G/50402/17230/47900                     10.000,00 € 40.000,00 € 

   Explotacions Agrícoles Ramaderes 
     G/50402/17230/47900                       10.000,00 € 25.000,00 € 

G/50402/17230/77000 4.000,00 € 10.000,00 € 

    
Empreses de serveis  

     G/50402/17230/47900                        6.000,00 € 16.000,00 € 
G/50402/17230/77000 9.000,00 € 10.000,00 € 

    
Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic 

    G/50402/17230/78900 15.000,00 € 111.360,00 € 

   
  Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica 

   G/50402/17230/77000 5.000,00 € 5.000,00 € 

G/50402/17230/78900 10.000,00 € 50.000,00 € 

   Entitats culturals 
  

   G/50402/17230/48901 20.000,00 €   

 
10.3. En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva dels 

anteriors crèdits, sempre sense alterar al pressupost global de cada anualitat, de les 
maneres següents: 
 
a) En el cas que en alguna línia no s’esgoti el crèdit anual previst per manca de 

sol·licitants els imports sobrants podran destinar-se a incrementar aquelles línies en 
que el crèdit fos insuficient per atendre les sol·licituds presentades.  
En aquest cas l’increment es farà proporcionalment a la distribució inicial anual de 
les diferents línies de suport.  

 
b) Es podrà redistribuir la quantia anual assignada a les diferents aplicacions 

pressupostaries de cada línia, en funció de la diferent tipologia jurídica dels 
beneficiaris i/o de la naturalesa inversora o no de la despesa. 

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

11. Import individualitzat de les subvencions 
 
11.1. L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es 

determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts 
assignats. 

 
11.2. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. L’import de la subvenció, junt amb el de les 
subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de 
l’actuació o activitat subvencionada. 

 
11.3. L’import de les subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció, 

tindrà els següents límits màxims: 
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11.3.1. Subvencions per a explotacions forestals. 

            
Límit màxim de TRES MIL euros (3.000,00 €) per sol·licitant.  
 
En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant 
pressupostos desglossats, es prendran com a criteri els següents topalls màxims 
unitaris: 
 
 Xarxa viària: 
 

a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350,00 
€/km. 

b) Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb 
motonivelladora: 500,00 €/km. 

c) Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de 
seguretat laterals: 800,00 €/km. 

d) Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, 
amb repàs del ferm, formació de cuneta amb motonivelladora i estassada de 
les franges de seguretat laterals: 1.500,00 €/km. 

e) Construcció pista forestal: 3.000,00 €/km. 
 

Treballs silvícoles:  
 
a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, 

cobertura inferior al 50 % i diàmetres inferiors a 5 cm: 700,00 €/ha. 
b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50 %, 

cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200,00 €/ha. 
c) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 

1.200,00 €/ha. 
d) Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes en 

franges de protecció contra incendis forestals: 2.400,00 €/ha. 
 

Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques 
específiques i criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que 
justifiqui el seu cost. 
 

11.3.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 
   Límit màxim de TRES MIL CINC-CENTS  euros (3.500,00 €). 
 

11.3.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
     Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 
 

11.3.4.  Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del 
patrimoni arquitectònic. 

     Límits màxims de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 
 

11.3.5. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència- estalvi 
energètic en edificis. 
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    Límit màxim de VUIT MIL euros (8.000,00 €). 
 

11.3.6.    En les subvencions a les Entitats Culturals. 
   Límit màxim de  VUIT-CENTS euros  (800,00 €) 
 
En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant 
pressupostos desglossats, es prendran, per a l’obtenció de l’import de la 
subvenció, els costos de referència definits per la Generalitat de Catalunya pel 
càlcul de taxes i preus púbics en els espais naturals protegits.  
 

11.4. La subvenció no excedirà en cap cas del 50 % del cost total de l’activitat, actuació o 
obra, tenint en compte que aquest 50 % no excedirà el límit màxim abans esmentat. 
L’import atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat. 

 
11.5. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 

subvencions per import inferior al màxim atorgable, d’acord amb la base 11.4., 
establint-se així mateix un topall mínim per evitar que l’import de la subvenció quedi 
reduït de manera significativa. Per raons de disponibilitat pressupostaria, totes aquelles 
subvencions que quedin per sota del topall mínim podran ser no atorgades.   

   

Línia Topall màxim Topall mínim 

Forestals 3.000 € 300 € 

Agrícoles 3.500 € 300 € 

Serveis 4.500 € 400 € 

Habitatge i Patrimoni arquitectònic 4.500 € 400 € 

Culturals 800 € 200 € 

Instal·lacions tèrmiques amb biomassa 8.000 € 700 € 

 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

a) President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat o persona en qui delegui. 
b) Un representant de la Presidència de la Corporació. 
c) Coordinador d’àmbit a Espais Naturals o persona en qui delegui. 
d) Gerent de Serveis d’Espais Naturals. 
e) Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 

Actuant com a president de l’òrgan col·legiat, President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat o persona en qui delegui, i de secretària de l’òrgan col·legiat, la cap de 
l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic. 
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L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 

 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions el 
termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no podrà d’excedir de 
sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 
les presents bases. 

 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació de la subvenció 

 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció. 

 
15. Obligacions dels beneficiaris 
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Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. En el cas de percebre una subvenció en la línia per a explotacions forestals els/les 

beneficiaris/àries s’obliguen a executar les actuacions de tal manera que no 
perjudiquin cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció especial, d’acord 
amb la legislació vigent, o un interès de conservació local, d’acord amb el pla 
especial. 

 
3. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
4. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
5. El/la beneficiari/ària haurà de comunicar a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat diferents de les indicades en 
la sol·licitud, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o 
privades estatals o internacionals. Aquesta comunicació pot comportar que l’òrgan 
concedent modifiqui l’import de la subvenció. 

 
6. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. En el moment de la certificació es verificarà, 
mitjançant la comprovació dels amidaments, que s’ha executat el pressupost 
esmentat. En cas que aquest pressupost superi el doble del topall màxim de 
subvenció es prendrà aquest últim com a referència. 

 
7. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 

de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització 
del termini de presentació de les justificacions. 

 
8. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència 
recollits a l’article 6.2 OGS. 

  
16.  Despeses no subvencionables 
 
1. No seran objecte de subvenció la redacció de projectes, estudis o documents tècnics 

encara que coincideixin amb l’objecte de les presents subvencions. 
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2. En cap cas podran ser objecte de subvenció per aquesta convocatòria, obres i 

instal·lacions, l’execució de les quals hagi estat finalitzada fora del període comprés 
entre l’1 de gener de 2019 al 30 de juny de 2020.  

 
En el cas concret de les activitats de les Entitats Culturals, aquestes s’hauran d’haver 
estat executades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 
 

3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin 
incomplet els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui 
necessària. 

 
4. Igualment, serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en alguna 

d’aquestes línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà aquest 
criteri d’exclusió si se sol·licita una subvenció en la present convocatòria dins les línies 
d’ajut per a entitats culturals ni aquelles empreses que hagin obtingut una subvenció per 
a l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible. 

 
5. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat 

subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge 
corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i 
control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants queda exclòs de la 
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir. 

6. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles que 
no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte 
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una 
despesa subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting. 

  
17. Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu 
pressupost d’execució no superi el límit de 50 % del cost total del projecte/activitat. 
 
18.  Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 

 

Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
19. Termini i forma de justificació 

 
1.- Les subvencions atorgades podran justificar-se, entre el 2 de gener de 2020 i 31 de març 

de 2020, per a les subvencions executades abans del 31 de desembre de 2019 i durant 
el període de l’1 de juliol de 2020 al 30 de setembre de 2020 per a les subvencions 
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executades fins el 30 de juny de 2020, excepte per a les Entitats Culturals que el període 
únic de justificació serà el comprès entre el 2 de gener de 2020 i 31 de març de 2020. 
  
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/particulars-entitats i revestirà la forma de: 
 
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut: 
 
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 
 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat total amb el contingut establert 

en l’article 72.2 RLGS.  
 

2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 
1)  El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari/ària en 

els seus termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el 
composen. 

 
2)  S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat 

finançat amb càrrec de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis del beneficiari o amb càrrecs a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat, excloses totes aquelles partides que no siguin 
subvencionables.  

 
3)  Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol 

suficient per a poder percebre la subvenció atorgada, l’imprès normalitzat de 
realització de les mateixes i l’informe tècnic lliurat per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals que acrediti que les actuacions han estat efectuades. En el cas de les 
subvencions forestals, es regirà pels criteris exposats en l’article 11.3.1. 

 
4)  Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 

amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i 
en ells descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es 
presentin documents justificatius originals, i si es demana de forma expressa, es 
procedirà a la seva còpia i compulsa als efectes de poder retornar-los al/la 
beneficiari/ària. 

 
5)  Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada a l’acabament del període de justificació adjuntant-se a tal efecte el 
corresponent comprovant de pagament. 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
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Les pròrrogues en el termini d’execució i/o de justificació de les activitats 
subvencionades han de ser sol·licitades pels beneficiaris/àries fins a 60 dies abans de la 
data màxima de justificació de la subvenció. Tanmateix, aquestes pròrrogues es podran 
concedir amb caràcter general a tots els beneficiaris d’una mateixa convocatòria de 
subvencions.  
 

20.  Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 

es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció 
de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en 
cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en 
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.  

 
3. En cas de no haver-se executat en la seva totalitat el pressupost a partir del qual s’ha 

calculat l’import de subvenció, es farà efectiva únicament la part proporcional. L’import de 
referència serà aquell que s’indiqui en  el pressupost total presentat amb la sol·licitud, 
excloses totes aquelles partides que no siguin subvencionables, o el doble del topall 
màxim de subvenció, en cas que aquest pressupost el superi. 

 
21.  Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22.  Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 
23.  Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
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Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24.  Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i a la seu electrònica de la Diputació. 
 

25.  Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
A més, els beneficiaris de les línies de subvencions per a empreses de serveis i per a la 
realització d’activitats culturals caldrà que compleixin també les següents obligacions: 
 
1) Els/Les beneficiaris/àries de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha 

estat subvencionada per la Diputació de Barcelona, en els termes i forma que s’estableixi 
a l’acord de resolució de la convocatòria 

 
2) El logotip de la Xarxa de Parcs Naturals haurà de figurar en tota la publicitat i la 

documentació que generin les actuacions subvencionades.  
 
3) Tot el material de difusió haurà de ser imprès en paper ecològic i/o reciclat tot indicant el 

seu origen i s’haurà de presentar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals un nombre 
d’exemplars que es decidirà en el moment de la concessió, en funció del projecte, 
l’activitat o actuació subvencionada. 

 
26.  Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
3. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de 
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament 
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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27.  Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 

condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 

persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que 
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix 
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin 
cessat en les seves activitats. 

 
28.  Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
 
 
29.  Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015, el text integra del qual és el següent: 

 
Extracte de l’Acord de data 14 de març de 2019 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a les explotacions forestals, les empreses agrícola-ramaderes, la 
millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i 
les instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l’eficiència energètica en edificis en 
l’àmbit dels Parcs Natural de la província de Barcelona. Exercici 2019. 
 
Primer . Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que 
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 
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1.1  Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot 

seguit es detallen: 
 

 Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.  

 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat 
de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la 
Seguretat Social. 

 
1.2. Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen: 

 
1.2.1 Subvencions per a explotacions forestals. 

 
a) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en 

l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 2 i gestionats per l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de 
gestió dels espais protegits, en possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal (PTGMF) o, alternativament, del Pla Simple de Gestió Forestal 
(PSGF).  

 
b) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en 

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

 
c) Els/Les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les 

associacions de caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics 
conreus sempre que, en el aquest cas, comptin amb l’autorització dels 
propietaris/àries de la finca objecte d’actuació i l’obra proposada estigui 
contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica. 

 
d) Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, 

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

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

1.2.2  Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 
 
a) Els/Les titulars de les explotacions agrícoles-ramaderes o els/les 

propietaris/àries de les finques en les que s’ubiquin aquestes explotacions 
incloses en l’àmbit dels parcs segons definició de l’article 2 d’aquestes bases. 

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

 
A efectes d’aquesta convocatòria s’entendran com a explotacions agrícoles-
ramaderes aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de 
l’agricultura i/o la ramaderia de qualsevol de les següents maneres: 
 

 O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social branca 
agrària. 

 O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social. 

 O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes. 

 O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus). 

 O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries. 

 O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació). 

 O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció 
agrícola-ramadera. 

 
1.2.3  Subvencions per a empreses de serveis. 
 

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

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

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

 
1.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 
a)  Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendataris 

d’habitatges situats en sòl no urbanitzable, que no estiguin fora d’ordenació, 
ocupats en règim permanent com a primera residència i ubicats dins l’àmbit 
dels plans especials de protecció dels parcs naturals i comarcals promoguts i 
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gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 
o pels Consorcis de gestió dels espais protegits, segons definició de l’article 2 
d’aquestes bases. 

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

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

d) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès 
cultural per la Llei 9/93 del patrimoni cultural català.  

 
1.2.5.Subvencions per a les Entitats Culturals. 

 
Totes les entitats de caràcter cívic i cultural ubicades en l'àmbit provincial de 
Barcelona i sempre que compleixin les següents condicions: 
 
a) Ser entitats legalment constituïdes. 
b) Ser entitats sense ànim de lucre. 
c) Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural. 
d) Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o 

temàticament estiguin vinculades amb els parcs naturals esmentats en l'article 
2 i que preferentment vagin adreçades al públic en general. 

 
1.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa i eficiència estalvi 

energètic en edificis: 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o 
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat 
econòmica sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst 
específicament a l’article 2 d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció i no 
es trobin en una situació urbanística irregular. 
 
També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones 
físiques o jurídiques de naturalesa privada que manifestin mitjançant declaració 
jurada la voluntat de residir o iniciar qualsevol activitat econòmica dins de l’àmbit 
especificat. En aquest darrer supòsit, la instal·lació de la caldera ha de ser una 
condició sine qua non per a iniciar l’activitat econòmica.  

 

1.3. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació 

que figura a la base 5. 
 
1.4. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el 

cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
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través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant 
un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions 
previstes a l’article 45 OGS. 

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

 
Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en alguna d’aquestes línies 
sempre que així ho contemplin aquestes bases, que estiguin relacionades amb els objectius 
de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins de l’àmbit corresponent 
previst a l’article 2 d’aquestes bases. 
 
A aquests efectes, en les subvencions per a explotacions forestals i explotacions agrícoles-
ramaderes, es consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai 
protegit o en finques que tinguin més del 50% de la seva superfície dins dels límits dels 
plans especials de protecció. 
 
2.1. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 

quals es consideraran nul·les. 
 
2.2. Poden ser objecte de subvenció, d’acord amb la seva línia d’ajut, les següents 

actuacions: 
 
2.2.1  Subvencions per a explotacions forestals. 

 
a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a 

la posada en valor del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en 
plançonedes, eliminació o acordonament de restes forestals. 

b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de   
la normativa del propi pla especial, de les recomanacions de l’Acord 
GOV/112/2006 i l’Acord GOC/150/2014 en relació a la Xarxa Natura 2000 o 
dels plans de conservació dels espais protegits corresponents.  

c) Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals(arranjament de 
xarxa viaria bàsica, construcció i manteniment de basses, i silvicultura 
preventiva) o a la reparació dels danys causats per incendis, nevades, flagells, 
fauna (senglar i cabirol), esllavissades o altres estralls.  

d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes 
en el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades 
de la incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte. 

e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o 
flora protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin 
contemplades en un pla cinegètic o pla de conservació. 

f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal. 
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions 

forestals i adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació 
 
Amb la finalitat de no perjudicar cap espècie de flora o fauna que tingui una 
protecció especial, d’acord amb la legislació vigent, o un interès de conservació 
local, d’acord amb el pla especial, en cas de rebre una subvenció per a les 
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actuacions a, c, d i e, caldrà seguir les instruccions que es donin  des de l’òrgan 
gestor del corresponent parc. A tal efecte caldrà contactar amb el mateix abans 
d’iniciar l’actuació subvencionada. 

 
2.2.2 Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 

 
a)  Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament 
vinculats i destinats a l’activitat agrícola-ramadera i totes aquelles que estiguin 
subjectes a limitacions derivades de la normativa del propi pla especial.  
b)  Arranjament o construcció d’estructures exteriors: camins, sèquies, basses, 
tanques, parets seques i similars. 
c)  Instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació. 
d)  Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna i encaminades a 
reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural. 
e)  Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses 
amb el medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com 
aquelles pràctiques que preservin o millorin les varietats locals.  
f)  Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions 
agrícoles-ramaderes (primera transformació). 
g)  Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació. 
 

2.2.3 Subvencions per a empreses de serveis. 
  
a) Incorporació de millores en la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i, en 

general, a la gestió ambiental dels recursos.  
b) Despeses associades a la legalització de instal·lacions i a la millora de la seva 

accessibilitat. 
c) Despeses associades a les certificacions d’adhesió a la Carta Europea de 

Turisme Sostenible, de la Q de qualitat turística en ENP, així com d’altres 
certificats i etiquetes ambientals oficials públiques.  

d) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a 
limitació normativa per part dels plans especials. 

e) Material inventariable, divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de 
l’òrgan gestor  de l’espai natural protegit corresponent. 

 
2.2.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 

2.2.4.a. Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de 
primera residència. 
 
a)  Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin 

subjectes a limitació normativa per part dels plans especials. 
b)  Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de 

l’edifici. 
c)  Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris 
d)  Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i, en general a la 

gestió ambiental dels recursos, així com les que impliquin una millora de 
connectivitat de les comunicacions telemàtiques. 
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e)  Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals. 
f) Despeses encaminades a la protecció dels habitatges davant d’incendis 

forestals (arranjament de camins d’accés, construcció i manteniment de 
basses o hidrants, i silvicultura preventiva). 

 
2.2.4.b. Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles 

declarats béns d’interès cultural local (BCIL): 
  
a)  Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o 

per mantenir les característiques de certs elements originals. 
b)  Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús 

públic. 
 
Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la 
restauració del patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la 
intervenció per a la qual se sol·licita la subvenció així ho requerís, la Diputació 
de Barcelona podrà exigir la realització prèvia d’aquelles tasques de 
reconeixement arqueològic necessàries per a un desenvolupament correcte 
de l’actuació. 
 

2.2.5  Subvencions per a les Entitats Culturals. 
 
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculades a la temàtica dels 

espais naturals protegits. 
b) L’edició de material divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de 

l’òrgan gestor de l’espai natural protegit corresponent. 
 
No es consideraran subvencionables les despeses que no estiguin directament 
vinculades a la celebració d’activitats de caràcter cultural, com poden ser regals, 
menjars i begudes. 

 
2.2.6 Subvencions per a instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi 

energètic en edificis 
 
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions que compleixin les 
exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i 
sistemes que impliquin concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, 
amb una millora de l’eficiència energètica, reducció de les necessitats 
energètiques dels edificis, estalvi d’energia i augment de la capacitat de capturar 
l’energia solar o de generar la pròpia energia amb la incorporació d’energies 
renovables: 
 
a) Obres vinculades a l’arquitectura bioclimàtica amb la finalitat d'optimitzar el 

consum de recursos naturals. 
b) Obres noves o millora d’instal·lacions que utilitzin energies renovables com 

l'energia solar, eòlica o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia 
convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici. 

c) Millores en la instal·lació elèctrica i d’aigua calenta sanitària per reduir el 
consum d’energia. 
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d) Millores de l'envolupant tèrmica de l'edifici, per reduir la demanda energètica de 
calefacció i refrigeració. 

e) Inversions per a l’ús de biomassa llenyosa forestal. 
 
Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir 
els objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació.  
 
En el cas concret de les instal·lacions tèrmiques de biomassa, es consideren cost 
d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació. 
 
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 
b) Sistemes d’emmagatzematge i assecat. 
c) Sistema d’alimentació de la biomassa. 
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i 

accessoris). 
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la 

caldera de biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de 
l’edifici ni d’una xarxa externa de canonades. 

f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats compresos entre l’ 

a) i fins l’ e) anteriors (ambdós inclosos).  
 
La potència màxima admesa per cada instal·lació és de 70 kW, tret de casos 
particulars on quedi adequadament justificada una potència superior. En el cas de 
calderes es requereix una eficiència mínima del 75 %.   
 
En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els 
següents conceptes: 
 
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de 

l’edifici (radiadors, canonades, vàlvules, etc.). 
b) Els equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa a 

l’edifici (canonades, colzes, vàlvules, etc.). 
c) Els estudis, projectes i memòries tècniques. 
 
El/La beneficiari/ària ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció 
durant un període mínim de 2 anys.  
 

2.3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin 
incomplet els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui 
necessària. 
 
2.4. Serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en alguna d’aquestes 
línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà aquest criteri d’exclusió si 
se sol·licita una subvenció en la present convocatòria dins les línies d’ajut per a entitats 
culturals ni aquelles empreses que hagin obtingut una subvenció per a l’expedició del 
certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible i aquells beneficiaris que 
hagin rebut un ajut destinat a reparar danys causats per fauna. 
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2.5. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat 
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge 
corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i 
control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants queda exclòs de la 
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir. 
 
2.6. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles que 
no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte 
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una despesa 
subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.  

 
Tercer . Bases reguladores 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
Quart. Quantia 
 
4.1. El pressupost màxim que es destina a aquesta convocatòria és de tres-cents cinquanta-
sis mil tres-cents seixanta euros (356.360,00 €) amb càrrec al pressupost de despeses de la 
corporació de les anualitat que es detallen a continuació: 

 
- Vuitanta-nou mil euros (89.000,00 €) amb càrrec a l’any 2019 
- Dos-cents seixanta-set mil tres-cents seixanta euros (267.360,00 €) amb càrrec a 

l’any 2020. 
 

4.2. Els imports màxims anuals previstos a l’apartat anterior es distribueixen entre les 
diferents línies de suport establertes en aquesta convocatòria de la manera següent, amb 
una previsió estimativa entre les aplicacions pressupostàries indicades:  
 

       Exercici 2019                     Exercici 2020 

   Explotacions forestals 
       G/50402/17230/47900                     10.000,00 € 40.000,00 € 

   Explotacions Agrícoles Ramaderes 
     G/50402/17230/47900                       10.000,00 € 25.000,00 € 

G/50402/17230/77000 4.000,00 € 10.000,00 € 

    
Empreses de serveis  

     G/50402/17230/47900                        6.000,00 € 16.000,00 € 
G/50402/17230/77000 9.000,00 € 10.000,00 € 
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Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic 

    G/50402/17230/78900 15.000,00 € 111.360,00 € 

   
  Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica 

   G/50402/17230/77000 5.000,00 € 5.000,00 € 

G/50402/17230/78900 10.000,00 € 50.000,00 € 

   Entitats culturals 
  

   G/50402/17230/48901 20.000,00 €   

 
4.3. En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva dels 
anteriors crèdits, sempre sense alterar al pressupost global de cada anualitat, de les 
maneres següents: 
 
a) En el cas que en alguna línia no s’esgoti el crèdit anual previst per manca de sol·licitants 

els imports sobrants podran destinar-se a incrementar aquelles línies en que el crèdit fos 
insuficient per atendre les sol·licituds presentades.  
En aquest cas l’increment es farà proporcionalment a la distribució inicial anual de les 
diferents línies de suport.  

 
b) Es podrà redistribuir la quantia anual assignada a les diferents aplicacions 

pressupostaries de cada línia, en funció de la diferent tipologia jurídica dels beneficiaris 
i/o de la naturalesa inversora o no de la despesa. 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat  

 
4.4. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs 
o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida 
pressupostària o de la seva bossa de vinculació.  
 
4.5. L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà 
de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
4.6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. L’import de la subvenció, junt amb el de les 
subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o 
activitat subvencionada. 
 
4.7. L’import de la subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció, tindrà 
els següents límits màxims: 
 

4.7.1. Subvencions per a explotacions forestals. 
 Límit màxim de TRES MIL euros (3.000,00 €) per sol·licitant.  
 
En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant 
pressupostos desglossats, es prendran com a criteri els següents topalls màxims 
unitaris: 
 
 Xarxa viària: 
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a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350,00 
€/km. 
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb 
motonivelladora: 500,00 €/km. 
c) Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de seguretat 
laterals: 800,00 €/km. 
d) Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, 
amb repàs del ferm, formació de cuneta amb motonivelladora i estassada de les 
franges de seguretat laterals: 1.500,00 €/km. 
e) Construcció pista forestal: 3.000,00 €/km. 
 
Treballs silvícoles:  
 
a)Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, 

cobertura inferior al 50% i diàmetres inferiors a 5 cm: 700,00 €/ha. 
b)Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50 %, 

cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200,00 €/ha. 
c)Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 

1.200,00 €/ha. 
d)Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes en 

franges de protecció contra incendis forestals: 2.400,00 €/ha. 
 

Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques 
específiques i criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que 
justifiqui el seu cost. 

 

4.7.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 
Límit màxim de TRES MIL CINC-CENTS euros (3.500,00 €). 
 

Subvencions per a empreses de serveis. 
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 

 

4.7.3. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 
Límits màxims de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 

 

4.7.4. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa. 
Límit màxim de VUIT MIL euros (8.000,00 €). 

 

4.7.5. En les subvencions a les Entitats Culturals. 
Límit màxim de VUIT-CENTS euros  (800,00 €) 

 

4.8. La subvenció no excedirà en cap cas del 50 % del cost total de l’activitat, actuació o 
obra, tenint en compte que aquest 50 % no excedirà el límit màxim abans esmentat. 
L’import atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat. 
 

4.8.1. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-
se subvencions per import inferior al màxim atorgable, d’acord amb la base 11.4., 
establint-se així mateix un topall mínim per evitar que l’import de la subvenció 
quedi reduït de manera significativa. Per raons de disponibilitat pressupostaria, 
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totes aquelles subvencions que quedin per sota del topall mínim podran ser no 
atorgades.     

 

Línia Topall màxim Topall mínim 

Forestals 3.000 € 300 € 

Agrícoles 3.500 € 300 € 

Serveis 4.500 € 400 € 

Habitatge i Patrimoni arquitectònic 4.500 € 400 € 

Culturals 800 € 200 € 

Instal·lacions tèrmiques amb biomassa 8.000 € 700 € 

 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 25 de març de 2019 i finalitzarà el 
dia 25 d’abril de 2019. 
 
Sisè.-  Termini i forma de justificació 
 
1.- Les subvencions atorgades podran justificar-se, entre el 2 de gener de 2020 i 31 de març 
de 2020, per a les subvencions executades abans del 31 de desembre de 2019 i durant el 
període de l’1 de juliol de 2020 al 30 de setembre de 2020 per a les subvencions 
executades fins el 30 de juny de 2020, excepte per a les Entitats Culturals que el període 
únic de justificació serà el comprès entre el 2 de gener de 2020 i 31 de març de 2020. 
  
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/particulars-entitats i revestirà la forma de: 
 
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut: 
 
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 
 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 RLGS.  
 
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 

aspectes: 
 
1) El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari/ària en 

els seus termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el 
composen. 

 
2) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat 

finançat amb càrrec de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
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fons propis del beneficiari o amb càrrecs a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat, excloses totes aquelles partides que no siguin 
subvencionables.  

 
3) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol 

suficient per a poder percebre la subvenció atorgada, l’imprès normalitzat de 
realització de les mateixes i l’informe tècnic lliurat per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals que acrediti que les actuacions han estat efectuades. En el cas de les 
subvencions forestals, es regirà pels criteris exposats en l’article 11.3.1. 

 
4) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 

amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i 
en ells descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es 
presentin documents justificatius originals, i si es demana de forma expressa, es 
procedirà a la seva còpia i compulsa als efectes de poder retornar-los al/la 
beneficiari/ària. 

 
5)  Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada a l’acabament del període de justificació adjuntant-se a tal efecte el 
corresponent comprovant de pagament. 

 
Les pròrrogues en el termini d’execució i/o de justificació de les activitats subvencionades 
han de ser sol·licitades pels beneficiaris/àries fins a 60 dies abans de la data màxima de 
justificació de la subvenció. Tanmateix, aquestes pròrrogues es podran concedir amb 
caràcter general a tots els beneficiaris d’una mateixa convocatòria de subvencions.  
 

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destina a aquesta convocatòria per import de 
tres-cents cinquanta-sis mil tres-cents seixanta euros (356.360,00 €) amb càrrec al 
pressupost de despeses de la corporació de les anualitats que es detallen a 
continuació: 
 

- Vuitanta-nou mil euros (89.000,00 €) amb càrrec a l’any 2019 
- Dos-cents seixanta-set mil tres-cents seixanta euros (267.360,00 €) amb càrrec a 

l’any 2020. 
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Els imports màxims anuals previstos a l’apartat anterior es distribueixen entre les 
diferents línies de suport establertes en aquesta convocatòria de la manera següent, 
amb una previsió estimativa entre les aplicacions pressupostàries indicades:  
 
       Exercici 2019                         Exercici 2020 

   Explotacions forestals 
       G/50402/17230/47900                     10.000,00 € 40.000,00 € 

   Explotacions Agrícoles Ramaderes 
     G/50402/17230/47900                       10.000,00 € 25.000,00 € 

G/50402/17230/77000 4.000,00 € 10.000,00 € 

   Empreses de serveis  
     G/50402/17230/47900                        6.000,00 € 16.000,00 € 

G/50402/17230/77000 9.000,00 € 10.000,00 € 

   Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic 
    G/50402/17230/78900 15.000,00 € 111.360,00 € 

   
  Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica 

   G/50402/17230/77000 5.000,00 € 5.000,00 € 

G/50402/17230/78900 10.000,00 € 50.000,00 € 

   Entitats culturals 
  

   G/50402/17230/48901 20.000,00 €   
 

En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva dels 
anteriors crèdits, sempre sense alterar al pressupost global de cada anualitat, de les 
maneres següents: 
 

- En el cas que en alguna línia no s’esgoti el crèdit anual previst per manca de 
sol·licitants els imports sobrants podran destinar-se a incrementar aquelles línies 
en que el crèdit fos insuficient  per atendre les sol·licituds presentades. 
En aquest cas l’increment es farà proporcionalment a la distribució inicial anual 
de les diferents línies de suport. 

 
- Es podrà redistribuir la quantia anual assignada a les diferents aplicacions 

pressupostaries de cada línia, en funció de la diferent tipologia jurídica dels 
beneficiaris i/o de la naturalesa inversora o no de la despesa. 

 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la 
seu electrònica de la Diputació. 
 

Sisè.- PUBLICAR la següent convocatòria a la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona.” 
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27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
segona transferència de la Unió Europea als beneficiaris de la subvenció 
concedida, per a l’execució del projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY” “Conservació 
del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la seva 
població i educació ambiental” (exp. núm. 2015/7037).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. 
Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. Per decret de presidència de la Diputació de Barcelona, de data 27 de setembre de 

2016, es va aprovar l’acceptació de la subvenció concedida per la Unió Europea, 
per a l’execució del projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY” “Conservació del Tritó del 
Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la seva població i educació 
ambiental”, aprovat dins de la convocatòria de 2015 del programa europeu “LIFE 
Nature&Biodiversity”(LIF15 NAT/ES/000757)”. 

 
2. La Diputació de Barcelona és el beneficiari coordinador del Projecte LIFE Tritó 

Montseny "Conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): Gestió de 
l'hàbitat, de la seva Població i Educació Ambiental" (LIFE15 NAT/ ES/000757), en 
virtut de l'Acord de subvenció de 26 de juliol de 2016, subscrit Entre la Comissió 
Europea (CE) i la Diputació de Barcelona d’acord amb la regulació del Programa 
LIFE i a la Decisió de la Comissió Europea de 19 de març de 2014 (CE) nº 
1293/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013 a 
l'Establiment d’un Programa de Medi Ambient i Acció pel Clima (LIFE). 

 
3. Per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 23 

de febrer de 2017, es va aprovar el conveni tipus de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, beneficiari coordinador, i cadascun dels beneficiaris associats, 
relatius a la subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte 
“LIFE TRITÓ MONTSENY”. Posteriorment es varen signar els convenis de 
col·laboració amb cadascun dels socis: Diputació de Girona, el 20 de juliol de 2017; 
Forestal Catalana SA, el 6 de març de 2017; el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el 23 de març de 2017, i el Zoo de 
Barcelona, el 29 de juny de 2017. El Zoo de Barcelona es gestiona a través de la 
Societat anomenada “Barcelona de Serveis Municipals, S.A.”, que té naturalesa de 
Societat Mercantil amb capital íntegrament de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
4. D’acord amb la clàusula tercera dels acords de col·laboració esmentats amb 

anterioritat, relativa a funcions i obligacions del beneficiari coordinador, el beneficiari 
coordinador farà efectius els pagaments als beneficiaris associats en les mateixes 
condicions, temps i formalització que s’han establert entre el beneficiari coordinador 
i la Comissió. 
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5. D’acord amb la clàusula novena dels acords de col·laboració esmentats amb 

anterioritat, relativa a les formes de pagament, s’estableix un segon pagament de 
prefinançament intermedi del 40 % equivalent al 40 % de la contribució financera 
màxima de la Comissió, sempre que s’hagi gastat, al menys, el 150 % (en 
percentatge dels costos suportats que hagin gastat i justificat, almenys 
534.829,20 €) del pagament del primer prefinançament (802.243,80 €). 

 
6. Segons la clàusula onzena dels acords de col·laboració de referència, relativa a la 

forma i termini de justificació, la segona justificació consistirà en l’elaboració, per 
part del beneficiari coordinador, de l’informe intermedi, que haurà de ser enviat a la 
Comissió Europea abans de finalitzar el mes de juny de 2018. Per aquesta segona 
justificació, es requereix que tots els socis s’hagin gastat, almenys, el 150 % del 
pagament del primer prefinançament, és a dir, gastat i justificat, almenys 
802.243,80 €. 

 
7. La Diputació de Barcelona va presentar la segona documentació justificativa de la 

subvenció atorgada per la Comissió Europea en data 13 de juliol de 2018. A data 13 
de setembre de 2018, la Comissió Europea va informar a la Diputació de Barcelona 
de que l’informe intermedi s’havia acceptat, i que procediria a fer l’ingrés 
corresponent al segon pagament a la Diputació de Barcelona, per un import de 
713.106,00 €.  

 
8. L’import del segon pagament de prefinançament intermedi corresponent al soci 

coordinador, Diputació de Barcelona, és de 425.138,40 €. I l’import corresponent al 
segon pagament de prefinançament intermedi a distribuir entre els socis beneficiaris 
és de 287.967,60 €, a transferir als socis beneficiaris de la manera següent: 
 

Generalitat de Catalunya         796,80 € 
Diputació de Girona     12.152,40 € 
Forestal Catalana, SA   177.014,88 € 
Zoo de Barcelona     98.003,52 € 

 
Vist l’informe de la Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals, de data 4 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la 
segona transferència de la Unió Europea als beneficiaris de la subvenció concedida 
per la Unió Europea, per a l’execució del Projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY”. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el punt 3.4,j.3) 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). 
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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. Autoritzar i disposar una despesa de SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS 
AMB VUITANTA CÈNTIMS (796,8 0€) a favor de la Generalitat de Catalunya, relatiu al 
segon pagament del 40 % equivalent al 40 % de la contribució financera de la Unió 
Europea, per tal de que pugui fer front a les despeses que es generin per dur a terme 
el projecte LIFE TRITÓ MONTSENY, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 
2019: G/50402/1723B/45000. 
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de DOTZE MIL CENT CINQUANTA-DOS 
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (12.152,40 €) a favor de la Diputació de Girona,  
relatiu al segon pagament del 40 % equivalent al 40 % de la contribució financera de la 
Unió Europea, per tal de que pugui fer front a les despeses que es generin per dur a 
terme el projecte LIFE TRITÓ MONTSENY, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de 
l’any 2019: G/50402/1723B/46100. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar una despesa de CENT SETANTA-SET MIL CATORZE 
EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (177.014,88 €) a favor de Forestal Catalana, 
SA, relatiu al segon pagament del 40 % equivalent al 40 % de la contribució financera 
de la Unió Europea, per tal de que pugui fer front a les despeses que es generin per 
dur a terme el projecte LIFE TRITÓ MONTSENY, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària de l’any 2019: G/50402/1723B/45390. 
 
Quart. Autoritzar i disposar una despesa de NORANTA-VUIT MIL TRES EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (98.003,52 €) a favor de Zoo de Barcelona, relatiu al 
segon pagament del 40 % equivalent al 40 % de la contribució financera de la Unió 
Europea, per tal de que pugui fer front a les despeses que es generin per dur a terme 
el projecte LIFE TRITÓ MONTSENY, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 
2019: G/50402/1723B/46900. 
 
Cinquè. Notificar els presents acords als interessats, pel seu coneixement i als efectes 
escaients.” 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en matèria de prevenció i control de mosquits per a 
l’any 2019 (exp. núm. 2019/3623).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
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Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“És competència de la Diputació de Barcelona, en virtut de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i dels articles 88 i ss. del text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril (TRLMC), l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis per a la prestació dels serveis que els són propis. 
 
Els ajuntaments tenen atribuïdes competències de caràcter obligatori en matèria de 
control de plagues (LRBRL, 25.2.j i 26.1.d), que en el cas dels mosquits requereix de 
coneixements tècnics altament qualificats, i que, per raons òbvies, han de comptar 
amb el suport d’institucions supramunicipals.  
 
El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius 
prestar suport tècnic en l’àmbit del control de plagues als municipis que ho sol·liciten, 
que no en disposen de personal especialitzat per realitzar la diagnosis per a la 
prevenció i control dels mosquits, la realització de les inspeccions entomològiques o 
identificar alguna plaga.  
 
Per poder donar resposta a les necessitats municipals en aquest àmbit, és necessari 
comptar amb tècnics altament especialitzats, dels que, hores d’ara, no en disposa la 
Diputació. 
 
Segons l’article 5.g) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, 
el President del Consell Comarcal del Baix Llobregat té la condició d’autoritat sanitària, 
en el marc de llurs funcions respectives a l’àmbit de la salut pública. 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat en base al text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya aprovat per decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre (art. 
28.1) té competències d’assistència i cooperació als municipis. En aquest sentit, presta 
suport als municipis del seu territori en matèria de prevenció i control de mosquits, 
mitjançant el Servei de Control de Mosquits, des de l’any 1988, moment en què els va 
ser transferit per la dissolució de la Corporació Metropolitana de Barcelona, que l’havia 
creat l’any 1983. El finançament d’aquest servei és assumit pels 18 ajuntaments de la 
Comarca que tenen conveni amb el Consell Comarcal en aquesta matèria, per la 
Generalitat, i pel propi Consell. 
 
Segons la memòria justificativa del Servei de Salut Pública, la qual s’ha incorporat a 
l’expedient, emesa de conformitat amb l’article 50 de la Llei 40/2015, de règim jurídic 
del sector públic, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, a 
través de seu Servei de Control de Mosquits, estan interessades en col·laborar 
conjuntament en l’àmbit de la salut pública per ajudar als ajuntaments en la diagnosi 
dels problemes ocasionats pels mosquits culícids, en l’aplicació del protocol de 
Vigilància d’Arbovirosis transmeses per mosquits pel que fa a la inspecció 
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entomològica i, per últim, en la identificació de plagues desconegudes amb propostes 
de control per als municipis de la província de Barcelona, per la qual cosa ambdues 
entitats desitgen formalitzar un conveni de col·laboració per al 2019.  
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidit per la Llei 
40/2015 (articles 47 i 53), de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, Llei 
26/2010 (articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 (articles 303 a 
311), de 13 de juny. 
 
Atès que hi ha crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària G/60401/31100/46500 
del vigent pressupost del Servei de Salut Pública per al 2019 per tal de fer efectiu el 
pagament de la despesa prevista. 
 
Vist l'apartat 3.4.j.3) 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 9 de juliol, publicat al BOPB 
d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, 
publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret núm. 11043/18, de 26 
d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la vice-
presidenta eleva a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en matèria de prevenció i control de mosquits per 
a l’any 2019, que s’adjunta com a annex al present dictamen. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR pel 2019 una aportació màxima de CENT 
CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00 €), a que ascendeixen part dels compromisos 
previstos en el present conveni. 
 
Tercer.- IMPUTAR l’esmentada despesa a l’aplicació pressupostària 
G/60401/31100/46500, del vigent pressupost del Servei de Salut Pública.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat – 
Servei de Control dels Mosquits per al seu coneixement i efectes. 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ I 
CONTROL DE MOSQUITS PER A L’ANY 2019 
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ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Sra. Laura Martínez Portell, 
diputada delegada de Salut Pública i Consum, adscrita a l'Àrea d’Atenció a les Persones de 
la Diputació de Barcelona, d’acord amb l'apartat 1.5.c).2 i el 5.4.c 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, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 
de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret núm. 11043/18, de 
26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018.  
 
Igualment, intervé el Secretari delegat, Sr. Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol, publicat 
al BOPB de 17 de juliol de 2018, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 
3.2.i) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, representat pel Sr. Josep Perpinyà i Palau 
en qualitat de President de l’ens local d’acord amb el nomenament establert en el Ple 
extraordinari d’aquesta entitat en sessió celebrada el 24 de juliol de 2015; assistit pel 
secretari accidental d'aquesta entitat, el Sr. Lluís González Roig. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Catalunya és un territori on les condicions climàtiques i ecològiques propicien el 
desenvolupament de diversos vectors de malalties i en concret de mosquits de la família 
dels culícids. Les comarques barcelonines no en són una excepció i per aquesta causa des 
de la dècada dels anys 80 del segle passat s’hi duien a terme, des de l’administració 
pública, accions de control en els municipis on hi ha hagut tradicionalment més problemes 
de mosquits com és a la comarca del Baix Llobregat. 
 
Durant l’estiu del 2004, mitjançant el conveni existent entre la Diputació i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, es va detectar per primera vegada a Catalunya la presència 
del mosquit tigre (Aedes albopictus).  
 
Des que va aparèixer a Catalunya el mosquit tigre, diferents agents han anat desenvolupant 
accions per a la seva prevenció i control. No obstant això, l’abast de la dispersió de l’espècie 
ha anat creixent al llarg d’aquests anys, de tal manera que avui en dia en més de 212 
municipis de la demarcació de Barcelona ja ha estat confirmada la seva presència. Això ha 
fet augmentar el nombre de persones exposades a les molèsties que produeixen les seves 
picades.  
 
Així mateix, cal tenir present la capacitat de les diferents espècies de mosquits d’actuar com 
a vectors d’alguns tipus de malalties, com ara les produïdes pels virus Chikungunya, del 
Dengue i del Nil Occidental (VNO) i el virus Zika. Tot i que aquesta probabilitat és 
actualment baixa al nostre país, cal tenir en compte que degut al flux de persones que 
viatgen a països on aquestes malalties són presents i que tornen al nostre país infectats, 
sumat al fet de que s’hi troben els vectors que poden actuar de transmissors, es fa 
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necessari replantejar i actualitzar les estratègies desenvolupades fins al moment, respecte 
als diferents àmbits d’actuació en què es basa la prevenció i el control dels mosquits i 
específicament del mosquit tigre.  
 
També, entre les espècies autòctones i vectores de malalties, cal destacar el mosquit comú 
Culex pipiens, amb una distribució omnipresent a tot Catalunya, essent amb seguretat el 
més àmpliament distribuït a les comarques barcelonines. Igualment és important destacar la 
presència de diverses espècies amb un paper més reduït com a vectores però que poden 
representar una molèstia molt important com poden ser mosquits de zones inundables com 
ara Ochlerotatus caspius o Aedes vexans. 
  
El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius prestar 
suport tècnic en l’àmbit del control de plagues als municipis que ho sol·liciten, que no en 
disposen de personal especialitzat per realitzar la diagnosis per a la prevenció i control dels 
mosquits, la realització de les inspeccions entomològiques o identificar alguna plaga.  
 
El Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat és una entitat de 
referència en l’àmbit del control integral de plagues amb solvència tècnica i científica 
contrastada i una àmplia experiència en les activitats que constitueixen l’objecte d’aquest 
conveni, tal vegada que és l’única entitat d’aquestes característiques existent a les 
comarques de Barcelona. 
 
Segons l’article 5.g) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, el 
President del Consell Comarcal del Baix Llobregat té la condició d’autoritat sanitària, en el 
marc de llurs funcions respectives a l’àmbit de la salut pública. 
 
Per altra banda,  per fer front a l’increment d’arribades de viatgers infectats per 
Chikungunya, Dengue i Zika alguns d’ells en fase virèmica, i en aplicació del Protocol per a 
la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya cal: 
 
1. Dur a terme les inspeccions entomològiques (quan els serveis corresponents de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya així ho indiquin i tècnicament estigui indicat), les 
quals han de ser fetes per tècnics altament especialitzats i amb mitjans adients per a la 
presa de mostres en els casos que es consideri necessari.  
 
2. Mantenir un control permanent sobre les poblacions de mosquits per minimitzar els 
riscos de transmissió de malalties, motiu pel qual es fa necessari realitzar diagnosis prèvies 
que permetin implementar un pla integrat de prevenció i control de mosquits i en especial 
del mosquit tigre.  
 
Els ajuntaments tenen atribuïdes competències de caràcter obligatori en matèria de control 
de plagues, que en el cas dels mosquits requereixen de coneixements tècnics altament 
qualificats, i que, per raons obvies, han de comptar amb els suport d’institucions 
supramunicipals.  
 
A l’objecte de poder continuar donant resposta a les necessitats municipals en aquests 
àmbits, és necessari comptar amb la col·laboració tècnica d’institucions que garanteixin la 
prestació del suport tècnic especialitzat als ajuntaments, dels que, hores d’ara, la Diputació 
de Barcelona no en disposa. 
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Aquest conveni de col•laboració a dues bandes entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i la Diputació de Barcelona permetrà col•laborar amb els ajuntaments de la demarcació de 
Barcelona en la diagnosi de situació respecte a la presència de mosquits culícids, en 
l’aplicació del protocol de Vigilància d’Arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya pel 
que fa a la inspecció entomològica, en la identificació de plagues desconegudes amb 
propostes de control i per últim participar en tasques de sensibilització, informació i formació 
per als municipis de la demarcació territorial de Barcelona. 
 
El suport de la Diputació de Barcelona, en el marc d’aquest conveni, anirà adreçat als 
ajuntaments en el què s’ha confirmat la presència de mosquit tigre i/o en aquells municipis 
on s’hagi d’aplicar el Protocol de vigilància i control de les arbovirosis per la confirmació 
d’algun cas de infecció en la què els mosquits actuïn com a vectors. 
 
Les intervencions s’adaptaran a les particularitats del municipi, i en el seu cas, a les 
recomanacions que es derivin de l’aplicació del Protocol de vigilància i control de les 
arbovirosis a Catalunya ja esmentat. 
 
En virtut de les anteriors consideracions i la valoració positiva d’anteriors col·laboracions, la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat a través del seu Servei de 
Control de Mosquits manifesten estar interessades a col·laborar conjuntament de nou en el 
2019 en l’àmbit de la salut pública concretament en la prevenció i control dels mosquits.  
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidit per la Llei 
40/2015 (articles 47 i 53), de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, Llei 26/2010 
(articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 (articles 303 a 311), de 13 de juny.  
 
Atès que hi ha crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària G/60401/31100/46500 del 
vigent pressupost del Servei de Salut Pública per al 2019 per tal de fer efectiu el pagament 
de la despesa prevista. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que estableix 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  
 
Que la minuta del conveni va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de data 
XXXXXX.  
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels següents: 

 
PACTES 

 
Primer.- Objecte 
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La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat subscriuen un conveni 
de col·laboració amb l’objecte de col·laborar conjuntament a l’àmbit de la salut pública per 
tal de fomentar la prevenció i el control dels mosquits culícids, altres plagues i la vigilància 
de l’arbovirosi en els municipis de la província de Barcelona, per a l’any 2019. 
 
Segon.- Compromisos de Consell Comarcal del Baix Llobregat 
 
El Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat es compromet a 
realitzar les següents intervencions diferenciades: 
 
A- Diagnosi de situació envers els mosquits culícids en poblacions afectades on aquests 
insectes suposin un possible problema tant de salut com de qualitat de vida: 
En concret per això podrà ser necessari: 
 
1. Realitzar visites de camp als municipis afectats per efectuar una diagnosi entomològica 
sobre problemàtiques causades pels mosquits. Cada dictamen inclourà un resum cartogràfic 
amb avaluació dels possibles punts de cria de mosquits i les seves tipologies, densitats o 
extensions, i nivells de risc en relació a la població humana. Quan es realitzin les diagnosis 
en època càlida s’obtindran mostres de mosquits en fase larvària i adulta, mitjançant en 
aquest darrer cas captura sobre humans així com trampes específiques; s’identificaran en 
laboratori les espècies capturades. 
 
2.  Amb tota la informació obtinguda, s’indicaran les línies mestres per a establir un Pla de 
control integrat específic, incloent suggeriment de productes, periodicitats i tecnologies 
d’aplicació. 

 
3. Es podrà incloure assessorament posterior, un cop les mesures proposades en el 2n 
punt estiguin en aplicació, per verificar la correcció de les intervencions i llur eficàcia. 
Es realitzarà diagnosi en 25 municipis de la demarcació territorial de Barcelona. Aquest 
nombre es podrà reajustar, per part de la comissió de seguiment del conveni en funció del 
número d’enquestes entomològiques que calgui realitzar en dependència dels casos 
d’arbovirosis comunicats per l’Agència de Salut Pública de Catalunya als ens locals. 
 
B- Inspecció entomològica en compliment del protocol de vigilància d’arbovirosis (VNO, 
Chikungunya , Dengue i Zika), en els municipis de la demarcació territorial de Barcelona: 
 
1. La pre-inspecció que inclou la consulta geogràfica, la climatologia de la zona, les 
operacions de control vectorial  històriques o bé en curs, i la composició de la fauna de 
culícids coneguda de la localitat. Així com les dades relacionades amb el cas que motiva la 
inspecció (llocs visitats, activitats d’exterior del domicili de la persona, així com 
desplaçaments recents).   
 
2. En la inspecció en el terreny, es visita la zona, es prospecta tots els punts possibles de 
cria i es recullen manualment mostres larvàries i es poden fer avaluacions de densitat dels 
adults. En cas de ser factible, en aquest procés es neutralitzaran els focus de cria i es pot 
plantejar de realitzar tractaments larvicides immediats. Es poden deixar col·locades trampes 
que s’hauran de recollir el dia següent. Durant tot aquest procés es recullen dades de 
l’entorn, tipologia urbana, identificació i geolocalització dels punts de cria, i densitat de focus 
larvaris per habitatge en cas de ser possible. També, es podran completar aquestes 
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informacions amb entrevistes als residents, i molt especialment amb el malalt i la seva 
família, que permetin de repetir els processos descrits als punts recents d’exposició als 
mosquits per part del pacient. 

 
3. L’elaboració final de l’informe (entre 24h i 72h després de la visita) inclourà la 
identificació d’espècies, la redacció de document amb tots els resultats i conclusions 
extretes, així com propostes de control vectorial si se’n considera la necessitat. 

 
4. En cas d’obtenir mostra de mosquits adults, aquesta s’enviarà a l’IRTA-CreSA per tal 
de determinar si les femelles de mosquits estan infectades amb algun dels virus esmentats.  
 
C- Identificació i assessorament en casos de plaga desconeguda: 
 
1. Assessorament tècnic en el control d’organismes. Cuolícids, Quironòmids (Chironomus 
riparius), Coleòpters dels cementiris (Necrobia rufipes i N. Ruficollis), Simúlids, Xinxes de 
camp del gènere Oxycarenus, Flebòtoms, o d’altres organismes que no son plagues 
habituals, que fos necessària la seva identificació i coneixement dels plaguicides més 
adients per al seu control.  
 
2. Emissió de dictàmens, informes, peritatges i opinions tècniques. Els tècnics del SCM es 
desplaçaran a qualsevol indret de la província de Barcelona, per estudiar els problemes 
concrets ocasionals per a la presència d’organismes molests. Aquesta visita inclourà la 
inspecció de la zona o zones afectades o d’altres que puguin estar relacionades, així com 
un dictamen d’espècie trobada, informació sobre el cicle biològic, preferències alimentàries i 
descripció de les causes del problema com de la perillositat vers la salut pública. La visita 
tècnica generarà un informe on s’indicarà quines són les possibles solucions, modificacions 
culturals o del medi, un esquema de les actuacions per tal de controlar les poblacions i el 
seu cost, si procedeix. 
 
D- Tasques de sensibilització, informació i formació, que es concretarien en: 
 
1. Participar en xerrades, seminaris, o jornades dirigides als tècnics municipals. 
 
2. Col·laboració i supervisió tècnica en l’elaboració de material d’educació i sensibilització 
vers la prevenció del mosquit tigre. 

 
3. Realització d’articles divulgatius per a l’Espai salut del Servei de Salut Pública. 
 
E- Tasques d’investigació i divulgació científica adreçada al control de plagues  
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
Durant la vigència del present conveni la Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
A. Col·laborar amb els objectius i les finalitats del SCM tot informant als municipis de la 
demarcació territorial de Barcelona dels serveis que poden sol·licitar en el marc del present 
conveni amb el SCM del Consell Comarcal del Baix Llobregat, a fi i efecte de d’avançar  cap 
el control integral de les plagues en el territori, així com la de promoure la sensibilització, 
informació i formació. Es pretén d’aquesta manera aprofitar les sinèrgies produïdes en 
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l’activitat quotidiana del Servei de control de Mosquits i revertir-les com a beneficis en les 
necessitats que sorgeixen en la demarcació de Barcelona, en una matèria que és de 
competència obligatòria pels municipis. 
 
B. Posar en coneixement del SCM les necessitats detectades en els municipis de la 
demarcació territorial de Barcelona per tal que aquest pugui planificar les actuacions en 
qualsevol de les seves línies d’actuació. L’objectiu d’ambdues parts és compartir el 
coneixement de la situació al territori per ajudar als municipis a minimitzar els riscos de 
transmissió de malalties vehiculades pels mosquits. 

 
C. Col·laborar en les despeses generades per a  les activitats objecte del conveni amb 
una aportació econòmica d’un màxim de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000 €), per 
al desenvolupament de les activitats a càrrec de l’aplicació pressupostària  
G/60401/31100/46500 del Servei de Salut Pública. Aquest import s’abonarà al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, distribuït de la manera següent:  
 
1.  75.000 € corresponents a l’activitat desenvolupada en el primer semestre de l’any (fins 
a 30 de juny). 
 
2.  75.000 € corresponents a l’activitat desenvolupada en el segon semestre de l’any (fins 
a 31 de desembre). 
 
Quart.- Comissió mixta de seguiment i avaluació 
 
Es constituirà una Comissió mixta de seguiment i avaluació formada com a mínim per un 
representant de cadascuna de les entitats, per tal de vetllar i avaluar el compliment dels 
compromisos objectes del conveni. 
 
La Comissió es reunirà com a mínim un cop finalitzat cada semestre, moment en que 
emetrà un informe on s’indicarà l’assoliment dels compromisos previstos i la procedència o 
no de l’aportació econòmica prevista en cada període avaluat. L’informe serà preceptiu per 
poder realitzar els pagaments estipulats. El darrer informe anirà, a més, acompanyat de la 
memòria econòmica del SCM, on quedarà clarament recollida l’aportació de la Diputació.  
 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i 
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat 
en el si de la Comissió mixta de seguiment i avaluació. 
 
Cinquè.- Execució de les activitats, forma de verificar l’adequada aplicació del fons 
econòmic aportat i termini per a portar-les a terme 
 
Les activitats pactades tindran de termini per a ser executades fins el 31 de desembre de 
2019. 
 
Conforme a la base 34 apartat 6 de les Bases d’execució per a l’aplicació del Pressupost 
General de la Diputació de 2019 entre les obligacions de les parts, es preveurà la verificació 
del compliment dels objectius de col·laboració previstos en el conveni així com l’adequada 
aplicació dels fons econòmics per a la seva consecució. 
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Aquesta verificació es portarà a terme mitjançant un informe emès i signat pels representats 
de les parts a la Comissió de seguiment on s’indicarà l’assoliment dels compromisos 
previstos, aquest informe incorporaran informació econòmica necessària i suficient que 
permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació, i 
aniran acompanyats d’un certificat emès per l’Interventor del Consell Comarcal que recollirà 
la relació de despeses i ingressos en què s’ha incorregut per executar l’activitat.  
 
Primer semestre 
Pel que fa als compromisos corresponents a l’activitat desenvolupada en el primer semestre 
de l’any, la verificació s’haurà de presentar abans de 31 de juliol de 2019. 
 
Segon semestre 
Pel que fa als compromisos corresponents a l’activitat desenvolupada en el segon  semestre 
de l’any, la verificació s’haurà de presentar entre l’1 de gener i  31 de gener de 2020. 
 
Sisè.- Vigència del conveni 
 
La vigència d’aquest conveni abastarà des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 
2019, sense perjudici d’estendre els seus efectes fins a 31 de gener de 2020, termini fitxat 
per a la presentació de la justificació de les activitats pactades. 
 
El present conveni podrà ser objecte de pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals 
sempre que les parts així ho acordin de manera expressa. Per mutu acord, durant la 
vigència del conveni, les parts podran introduir mitjançant l’aprovació d’una addenda, les 
modificacions als pactes que es considerin adients en el conveni. 
 
Setè.- Causes d’extinció 
 
Seran, a més de l’establerta en el punt anterior, causes d'extinció del present conveni: 
 
a) Mutu acord de les parts, que s’instrumentarà de forma escrita. 
b) Impossibilitat manifesta, legal o material, per a desenvolupar les activitats que 
constitueixen l’objecte. 
c) Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts. 
d) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a les altres, amb un mes 
d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni.  
 
Vuitè.- Difusió de les activitats conveniades 
 
Ambdues entitats acorden la possibilitat de donar informació pública de la signatura d’aquest 
conveni en la que hi podran incloure: títol, contingut, pressupost i termini de realització. 
 
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altra, es seguiran les instruccions 
sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts. 
 
Novè.- Règim Jurídic, resolució de controvèrsies i responsabilitats. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, regint-se per a la seva interpretació i 
desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament jurídic 
administratiu. 
 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i 
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat 
en el si de la Comissió mixta de seguiment i avaluació. 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser 
resoltes per la Comissió mixta de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció 
contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest acord, correspon, amb independència de l’obligat al 
pagament, a l’ens executor material de les actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, a un sol 
efecte, en el lloc i data que s’assenyalen.” 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del fons de prestació “Activitats culturals de les festes 
majors” 2018 (exp. núm.  2018/1867).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
La Junta de Govern de 22 de febrer de 2018 va aprovar el dictamen que proposava, 
per delegació de la Presidència, l’aprovació del fons de prestació “Activitats culturals 
de les Festes Majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”. (registre d’acords 39/2018).  
 
Per decret del vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, de data 18 de desembre de 2018, es va aprovar la liquidació provisional del 
fons de prestació “Activitats culturals de les Festes Majors” en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2018 (registre de resolucions 14275/2018). 
 
Una vegada notificats als ajuntaments destinataris l’aprovació de la liquidació 
provisional i habilitat el termini d’audiència als interessats que va finalitzar el dia 23 de 
gener de 2019, els ajuntaments de Badalona, Cerdanyola del Vallès, Lliça de Vall, 
Malgrat de Mar, Sagàs, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Joan de Vilatorrada, Sant 
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Sadurní d’Anoia, Sant Vicenç dels Horts, Sitges i Vilanova del Camí no han presentat 
justificació de la subvenció concedida ni han presentat cap al·legació en els terminis 
establerts. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol. 
 
L’article 40 relatiu a l’audiència a l’interessat i tancament del règim regulador del 
Catàleg de Serveis de l’any 2018 aprovat per Junta de Govern de data 18 de 
desembre de 2017, publicat al BOPB de data 29 de desembre de 2017. 
 
Vist l'apartat 7.2 d) 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 Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicat 
en el BOPB d’11 de juliol de 2018), i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de 
setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret núm. 11043/18, 
de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018, que atribueix a la Junta de 
Govern la competència per a la liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de 
Catàlegs de serveis, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Activitats culturals de 
les festes majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” aprovat per acord de la Junta de Govern de data 22 de 
febrer de 2018 (registre d’acords 39/18), que s’indiquen a continuació, els quals 
s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 
d’octubre de 2018, i justificar com a màxim el 31 d’octubre de 2018: 
 

Ajuntament  destinatari NIF Codi Xarxa 

Badalona P0801500J 18/Y/248687 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
retornar 

Justificació 

23.920.- € 11.960 € 0 € 11.960 € Justificació incorrecta no 
esmenada 

 
Ajuntament  destinatari NIF Codi Xarxa 

Cerdanyola del Vallès P0826600I 18/Y/248632 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
retornar 

Justificació 
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7.130.- € 0 € 0 € 0 € 
Justificació incompleta 

no esmenada 

 
Ajuntament  destinatari NIF Codi Xarxa 

Lliçà de Vall P0810700E 18/Y/248590 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
retornar 

Justificació 

1.678.- € 0 € 0 € 0 €  No presenta justificació 

 
Ajuntament  destinatari NIF Codi Xarxa 

Malgrat de Mar P0810900A 18/Y/248587 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
retornar 

Justificació 

2.948.- € 0 € 0  €  0 € 
Justificació incompleta 

no esmenada 

 
Ajuntament  destinatari NIF Codi Xarxa 

Sagàs P0818700G 18/Y/248509 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
retornar 

Justificació 

1.016.- € 0 € 0  €  0 € 
Justificació incompleta 

no esmenada 

 
Ajuntament  destinatari NIF Codi Xarxa 

Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 18/Y/248503 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
retornar 

Justificació 

2.142.- € 0 € 0  €  0 € No presenta justificació 

 
Ajuntament  destinatari NIF Codi Xarxa 

Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 18/Y/248483 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
retornar 

Justificació 

2.147.- € 1.500.- € 0 € 1.500.- €  
Justificació incompleta 

no esmenada 

 
Ajuntament  destinatari NIF Codi Xarxa 

Sant Sadurní d’Anoia P0824000D 18/Y/248460 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
retornar 

Justificació 

2.354.- € 0 € 0  €  0 € No presenta justificació 

 
Ajuntament  destinatari NIF Codi Xarxa 

Sant Vicenç dels Horts P0826300F 18/Y/248454 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
retornar 

Justificació 

3.971.- € 0 € 0  €  0 € No presenta justificació 
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en termini 

 
Ajuntament  destinatari NIF Codi Xarxa 

Sitges P0827000A 18/Y/248433 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
retornar 

Justificació 

4.029.- € 0 € 0  €  0 € No presenta justificació 

 
Ajuntament  destinatari NIF Codi Xarxa 

Vilanova del Camí P0830300J 18/Y/248398 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
retornar 

Justificació 

2.310.- € 0 € 0  €  0 € 
Justificació incompleta 

no esmenada 

 
Segon. REVOCAR definitivament, a conseqüència del dispositiu primer, els següents 
ajuts concedits per acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2018 relatiu a 
l’aprovació del fons de prestació “Activitats culturals de les Festes Majors: 
 

Ajuntament de NIF 
Import revocació 

definitiva 
Document 
comptable 
ajustament 

BADALONA P0801500J 23.920.- EUR 1903900019 

CERDANYOLA DEL VALLÈS P0826600I 7.130.- EUR 1903900020 

LLIÇA DE VALL P0810700E 1.678.- EUR 1903900021 

MALGRAT DE MAR P0810900A 2.948.- EUR 1903900022 

SAGÀS P0818700G 1.016.- EUR 1903900023 

SANT ANDREU DE LLAVANERES P0819600H 2.142.- EUR 1903900024 

SANT JOAN DE VILATORRADA P0822500E 2.147.- EUR 1903900025 

SANT SADURNI D’ANOIA P0824000D 2.354.- EUR 1903900026 

SANT VICENÇ DELS HORTS P0826300F 3.971.- EUR 1903900027 

SITGES P0827000A 4.029.- EUR 1903900028 

VILANOVA DEL CAMÍ P0830300J 2.310.- EUR 1903900029 

 
Tercer. DECLARAR l’obligació de:  
 

 l’Ajuntament de Badalona, amb NIF P0801500J de reintegrar l’import d’onze mil 
nou-cent seixanta euros (11.960.- EUR). 

 l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb NIF P0822500E de reintegrar 
l’import de mil cinc-cents euros (1.500.- EUR) 

 
des de la notificació del present acord. 
 
Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes: efectuar el pagament des de la 
data en la qual la notificació es realitza fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no 
fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
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Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim del mes: efectuar el pagament des 
de la data en la qual la notificació es realitza fins al dia 5 del segon mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
 
Passat aquest termini sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de Barcelona 
compensarà d’ofici la quantia esmentada, si escau. 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució als ens locals afectats per al seu coneixement 
i efectes.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Gerència Serveis de Comerç  
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar activitats de les entitats representatives del sector 
comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit 
associatiu dels operadors comercials i de serveis per a l’exercici 2019, per un 
import total de 150.000 € (exp. núm. 2019/2657).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Gerència de Serveis de Comerç es volen fomentar les activitats de 
les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit 
comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis, per 
a l’exercici 2019. 
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Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent 
cinquanta mil (150.000,00) EUR amb càrrec a l’aplicació G/30301/43100/48900 del 
pressupost de l’exercici 2019. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist l’apartat 3.3.b) 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 9 de juliol de 2018, i publicat 
al BOPB d’11 de juliol de 2018. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 201920195120010743), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de de finançar activitats de les entitats 
representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i 
fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis per a l’exercici 
2019, el text íntegre de la qual és el següent: 
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CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DE 

SUBVENCIONS PER A FINANÇAR ACTIVITATS DE LES ENTITATS 
REPRESENTATIVES DEL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS QUE MILLORIN EL 

TEIXIT COMERCIAL URBÀ I FOMENTIN EL TEIXIT ASSOCIATIU DELS OPERADORS 
COMERCIALS I DE SERVEIS, ANY 2019 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2019/0743 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació (en endavant 
l'Ordenança). 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de 
Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local destinades a finançar activitats 
realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com 
a objectiu: 
 

 La millora del teixit comercial urbà. 

 El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis. 

 El foment de la professionalització de les associacions de comerciants i de serveis. 
 

El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació activa 
del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com dels agents 
que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats. 
 
En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial, 
les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis i, en aquesta 
línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació del teixit 
associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l’àmbit del comerç urbà. 
 
És per això que es considera oportú donar suport a les actuacions promogudes per les 
entitats representatives del sector comercial del municipi envers el manteniment, 
consolidació i millora de l’oferta comercial i dels serveis prestats a la ciutadania en el marc 
de les línies generals dissenyades, conjuntament, per l’ens local, així com posar de manifest 
la necessitat de reconèixer l’esforç de les entitats que treballen per aconseguir un 
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autofinançament basat en els propis recursos i la capacitat de prestar serveis més enllà dels 
propis associats. 
 
En concret, es donarà suport a una única activitat inclosa dins del pla d’actuació anual de 
l’entitat. 
 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat: 
 

 Treballar per la cohesió social, econòmica i territorial. 

 Desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada dels serveis en tot l’àmbit 
territorial provincial. 

 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 
31 de desembre de 2019 (ambdós inclosos). 
 
4. Requisits per a la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i 
reuneixin les següents condicions: 
 

 Ser una entitat privada sense afany de lucre, en concret, associacions, federacions, 
confederacions, agrupacions i altres entitats d’àmbit territorial que representin els 
operadors comercials i de serveis, inscrites al registre públic corresponent. 

 Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona. 

 Desenvolupar llur activitat principalment a la província de Barcelona. 

 Pertànyer a municipis de menys de 300.000 habitants i que el seu àmbit d’actuació no 
superi aquest nombre de població. 

 Quedaran excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i dels 
mercats de venda no sedentària, els gremis i qualsevol altra associació sectorial. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la següent base. 
 
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas 
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
pronunciament exprés. En aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 de l’Ordenança. 
 
5. Documentació a aportar 
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Al formulari electrònic normalitzat caldrà adjuntar la documentació següent:  

 
1) Sol·licitud de subvenció específica de la present convocatòria. 
2) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Escriptura de constitució o Estatuts. 
5) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
6) Acreditació de la inscripció registral de l’entitat. 
7) Declaració del/de la regidor/a competent en matèria de comerç conforme el 

Programa anual d’actuacions de l’entitat peticionària s’adequa a la política comercial 
municipal. 

8) ANNEX 1: Memòria. 
9) ANNEX 2: Pressupost previst per a l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. 
10) ANNEX 3: que inclou les següents declaracions: 

 Declaració responsable que l’entitat reuneix els requisits per poder obtenir la 
condició de beneficiari/ària d’acord amb allò previst a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions. 

 Declaració de compromís de compliment de les condicions de la subvenció. 

 Declaració que l’entitat es compromet a sotmetre’s al control financer que pugui 
efectuar la Intervenció General de la Diputació de Barcelona. 

 Declaració, si és el cas, de les subvencions que l’entitat preveu sol·licitar per la 
mateixa actuació a altres administracions públiques o entitats privades. 

 Declaració del compromís de comunicar a la Diputació de Barcelona, en el 
moment de la justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta 
convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa activitat. 

11) ANNEX 4: Declaració que l’entitat disposa de les certificacions legalment establertes 
per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual. I declaració que l’activitat objecte de subvenció 
no implica contacte habitual amb menors d’edat. 

12) ANNEX 5: Declaració responsable de la informació relativa a les retribucions dels 
seus òrgans de direcció o d’administració, en compliment d’allò previst a l’article 
15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  

13) ANNEX 6: Declaració responsable relativa al fet que la documentació a aportar 
requerida als punts 1, 2, 3, 4 i 5 d’aquest apartat ja es va aportar en una altra 
convocatòria i no s’ha produït cap variació. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya i anirà degudament signada electrònicament per la persona sol·licitant. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 25 de març i fins al 15 d’abril de 
2019, ambdós inclosos. La convocatòria serà única.  
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D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la Seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) emplenant el formulari 
electrònic normalitzat, que serà signat electrònicament amb el certificat digital personal 
(IdCat, DNIe, etc.) pel representant legal de l‘entitat i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la Base 5. 
 
Només s’acceptaran les sol·licituds signades electrònicament que s’ajustin als requisits 
tecnològics i a les signatures acceptades per la Seu electrònica 
(https://seuelectronica.diba.cat/requisitsTecnologics.asp). 
 
En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica de les sol·licituds en les 
diferents fases d’aquesta convocatòria que l’impossibilitin o dificultin, els interessats, abans 
de finalitzar el termini concedit a tal efecte, es poden dirigir al Registre General de la 
Diputació de Barcelona (Rambla de Catalunya 126, 08008 Barcelona) en horari de 8,30 h a 
14,30 h en dies hàbils, on seran assistits pels funcionaris adscrits al Registre, d’acord amb 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015.  
 
Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’informar abans de la 
finalització del termini establert a la convocatòria, mitjançant correu electrònic al Servei de 
Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local (s.comercurba@diba.cat) i al Registre General de la Diputació de Barcelona 
(registre.general@diba.cat), de la presentació de documentació efectuada davant de 
qualsevol altre registre electrònic. 
 
Les sol·licituds no presentades a través de la Seu electrònica seran desestimades, amb 
l’excepció de l’establert en els paràgrafs anteriors. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
Les rectificacions o esmenes requerides es faran a través de la Seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona mitjançant el formulari corresponent. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
https://seuelectronica.diba.cat/requisitsTecnologics.asp
mailto:registre.general@diba.cat
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9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquelles entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un 
cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base. L’òrgan instructor 
determinarà, en funció del nombre de participants i de les propostes presentades, la 
puntuació mínima per atorgar les esmentades subvencions (que haurà de ser superior a 30 
punts). 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada (la valoració tindrà 
un màxim de 100 punts): 
 
1) Existència de mecanismes de concertació (conveni de col·laboració, meses de comerç, o 

altres) de l’entitat sol·licitant amb l’ajuntament per al disseny i execució de les polítiques 
comercials del municipi o territori i de l’actuació sol·licitada (fins a 10 punts): 

 
a) Existència d’un conveni de col·laboració o d’altres mecanismes de concertació entre 

l’entitat sol·licitant i l’ajuntament del municipi on opera (fins a un màxim de 5 punts). 
 
b) Existència d’una mesa de comerç, consell de comerç o d’altres formes de participació de 

funcionament regular en què hi participin, com a mínim, representants de l’entitat 
sol·licitant i de l’ajuntament on es desenvolupen les seves actuacions (fins a un màxim 
de 5 punts). 

 
2) Grau de complementarietat de l’activitat sol·licitada amb les polítiques comercials del 

municipi o territori (fins a 20 punts): 
 

a) Complementarietat de l’activitat per a la que es sol·licita la subvenció amb el 
programa d’activitats previst per l’ajuntament del municipi on opera l’entitat (fins a un 
màxim de 10 punts). 

 
b) Complementarietat del programa anual d’activitats de l’entitat amb el programa 

d’activitats o pla de dinamització comercial anual previst per l’ajuntament del municipi 
on opera l’entitat (fins a un màxim de 10 punts). 
 

3) Grau d’innovació de l’activitat (fins a 20 punts): 
 
a) Activitat relacionada amb les “noves tecnologies” (web, xarxes socials, aapp...) (fins a 

10 punts). 
 
b) Innovació de l’activitat per a la que se sol·licita la subvenció, així com en la forma de 

presentar-la i difondre-la (fins a 10 punts). 
 

4) Implicació de l’entitat en l’execució de l’activitat sol·licitada, atenent al seu grau de 
participació econòmica amb recursos propis en el finançament del pressupost de l’any 
anterior, a 31 de desembre de 2018 (fins a 20 punts): 

 
- Percentatges fins a 35 %  5 punts 
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- A partir de 35 % i fins a 50 %   10 punts 
- A partir de 50 % i fins a 65 %   15 punts 
- Més de 65 %    20 punts 
 

5) Increment del nombre d’associats respecte a l’any anterior (fins a 10 punts): 
 

a) Increment del nombre d’associats respecte a l’any anterior (10 punts). 
 
b) No increment o reducció del nombre d’associats respecte a l’any anterior (0 punts). 
 
c) Associacions constituïdes l’any 2018 (10 punts). 
 
6) Gestió professionalitzada de l’activitat sol·licitada en el marc del projecte de dinamització 

comercial de l’entitat sol·licitant (fins a 20 punts): 
 
a) Tipus de contracte del/de la dinamitzador/a comercial (indefinit, temporal) (fins a 10 

punts). 
 
b) Hores setmanals de dedicació del/de la dinamitzador/a comercial (fins a 10 punts). 
 

10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2019 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent-cinquanta mil (150.000,00) 
EUR i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30301/43100/48900 del pressupost 
vigent de la Corporació. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import total superior a l’esmentat. 
 
L’import màxim individualitzat que es podrà atorgar és el descrit a la base 11. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà en funció 
dels punts atorgats un cop aplicats els criteris objectius de la base 9, la quantitat sol·licitada i 
la despesa elegible presentada. 
 
El pressupost presentat amb la sol·licitud serà minorat en allò que correspongui a despeses 
no elegibles de forma que per a la determinació de l’import de la subvenció només es 
tindran en compte les despeses elegibles. 
 
L’import màxim de cadascuna de les subvencions atorgades, així com el percentatge de 
cofinançament de les mateixes per part de l’associació, s’estableix en funció de quatre trams 
que presenta com a base el pressupost anual de l’entitat sol·licitant tancat a 31 de 
desembre de 2018: 
 

 Associacions amb un pressupost de fins a 30.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 3.000 € 
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- Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 90 % del cost total de l’actuació 
subvencionada. 

 

 Associacions amb un pressupost de 30.001 € fins a 100.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 6.000 € 
- Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 75 % del cost total de l’actuació 

subvencionada. 
 

 Associacions amb un pressupost de 100.001 € fins a 200.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 10.000 € 
- Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 50 % del cost total de l’actuació 

subvencionada. 
 

 Associacions amb un pressupost de més de 200.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 16.000 € 
- Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 50 % del cost total de l’actuació 

subvencionada. 
 

12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà el Servei de Comerç Urbà de la Gerència de 
Serveis de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Barcelona. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança i que estarà format per les 
següents persones: 
 

 El President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local o persona en qui 
delegui. 

 El Diputat delegat de Comerç o persona en qui delegui. 

 Un representant de la Presidència de la Corporació. 

 La cap del Servei de Comerç Urbà o persona en qui delegui. 

 La cap de la Unitat de Suport Territorial o persona en qui delegui. 

 Dos tècnics/ques superiors de Comerç. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del 
termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
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El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, i a efectes de notificació, les subvencions 
atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat en un termini 
màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, en el Butlletí Oficial de la 
Província, d’acord amb l’establert a l’article 45.1.b) de la LPACAP, i en la Seu electrònica de 
la Diputació de Barcelona. 

 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació de la subvenció 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de la publicació de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves 
objeccions. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen: 
 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar l’activitat subvencionada de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord 
amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 
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5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a l’article 6.2 de l’Ordenança. 

 
El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 
 
16. Despeses no subvencionables 
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 L’IVA quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo. 

 Sous i salaris, dietes i manutenció. 

 Despeses de restauració i productes d’alimentació utilitzats en les actuacions.  

 Les despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d’oficina, etc. 

 Els patrocinis, premis, obsequis i tiquets d’aparcament. 

 Les activitats d’animació quan més de la meitat dels establiments associats romanguin 
tancats en el moment que es porti a terme l’activitat. 

 
17. Subcontractació 
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost 
d’execució no superi el límit del 50 % de l’import de la subvenció. 
 
18. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
19. Termini i forma de justificació 
 
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 2 de gener i el 31 de març de 
2020 (ambdós inclosos).  
 
2. Aquesta justificació s’haurà de presentar a través del tràmit corresponent de la Seu 
electrònica, pel/per la beneficiari/ària adjuntant els models normalitzats que es troben a 
http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions. 
 
En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica, caldrà tenir en compte les 
indicacions recollides a la base 6. 
 

http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions
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Els documents justificatius necessaris seran els següents: 
 

 Finançament del projecte anual executat. 

 Compte justificatiu simplificat, amb el contingut establert en l’article 75.2 del RLGS, que 
inclou els següents annexes: 
i. Annex A. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions 

imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els 
resultats obtinguts i les desviacions respecte del pressupost. 

ii. Annex B. Relació de despeses justificatives del cost total de l’activitat. 
iii. Annex C. Relació d’ingressos rebuts. 
iv. Annex D. Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. 
 

3. En la confecció de la memòria justificativa econòmica s’hauran de tenir en compte els 
següents aspectes: 

 
a) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat 

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

 
b) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 

4. Respecte a les despeses imputades per part del/a beneficiari/ària en el compte justificatiu 
simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor requerirà 
al/a la beneficiari/ària una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la 
memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la 
subvenció. 
 
La mostra seleccionada estarà conformada per un mínim del 10 % del total de justificants de 
despesa que representin almenys un 20 % del total de la subvenció concedida per la 
Diputació de Barcelona. 
 
20. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/da la necessitat de esmenar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
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Les rectificacions o esmenes requerides es faran a través de la Seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona mitjançant el formulari corresponent. 
 
21. Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, i a efectes de notificació, les subvencions 
atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat en un termini 
màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, en el Butlletí Oficial de la 
Província, d’acord amb l’establert a l’article 45.1.b) de la LPACAP, i en la Seu electrònica de 
la Diputació de Barcelona. 

 
25. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics 
i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge 
corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació a la seva Web: 
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
26. Causes de reintegrament 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés. 
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per incompliment 
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les 
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
27. Obligats al reintegrament 
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de l’Ordenança.  
 
29. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
30. Protecció de dades de caràcter personal 
 
1. Els/les beneficiaris/àries han de complir els requeriments previstos a la normativa vigent 
sobre protecció de dades personals i, en particular, l’establert en el Reglament 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD), i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets 
digitals, tant quan ostentin la condició de “responsables del tractament” com d’encarregats 
del tractament” de les dades personals a tractar en el decurs de les actuacions. 
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2. L’entitat sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del 
tractament, per subencarregar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades que 
siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions pròpies de 
l’objecte de cada activitat sol·licitada. Tanmateix, la Diputació vetllarà per la realització del 
contracte formalitzat amb el subencarregat respectant les obligacions fixades a l’article 28 
del RGPD. 
 
3. Així mateix autoritza a la encarregada del tractament a dur a terme, únicament per als 
usuaris assignats a l’actuació concreta, el tractament en dispositius portàtils, a tractar les 
dades als seus local o fora d’aquests i dels del responsable, en virtut de la necessitat de 
l’actuació; l’entrada i sortida de suports i documents que continguin dades personals, 
incloent-hi els annexos als correus-e, fora dels locals del responsable; tractar les dades als 
seus locals. 
 
4. La Diputació tindrà a disposició dels/de les beneficiaris/àries còpia del contracte subscrit 
amb el subencarregat per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del 
subencarregat i els tractaments afectats. 
 
5. El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions 
següents: 
 

1. Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades 
per a la realització de les actuacions previstes en l’objecte de la subvenció sol·licitada. 
 

2. La Diputació, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, dels 
sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, 
per a: 
 

 garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis de tractament; 

 restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en 
cas d'incident físic o tècnic; 

 verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques 
i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament; 

 pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 
 

Garantint que les persones autoritzades per tractar dades personals: 
 

 es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i 
a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los 
convenientment; 

 mantenen el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les 
quals hagin tingut accés en virtut del corresponent encàrrec, fins i tot després 
que en finalitzi l’objecte; 

 han rebut formació en matèria de protecció de dades. 
 

3. En el cas de violació de seguretat de les dades personals la Diputació informarà el 
responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del 
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termini màxim de 48 h, i a través del Delegat de Protecció de Dades (DPD), de les 
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui 
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar 
la incidència. Aquesta notificació no serà necessària quan sigui improbable que 
aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les 
persones físiques. 

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

destrucció (segons s’estableixi en el moment d’inic dels treballs) de les dades 
inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs realitzats. Aquesta 
obligació es projectarà també sobre la o les subencarregades. 

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

proporcionin un nivell de protecció equiparable al RGPD, sense disposar de les 
garanties suficients i es compleixin els demés requisits que estableix el RGPD 

 
6. Els/les beneficiaris/àries facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la 
despesa en els termes previstos en aquesta convocatòria i en els formularis corresponents 
fent cessió de les mateixes a la Diputació per al seguiment i control de l’execució de la 
subvenció. 
 
7. Els/les beneficiaris/àries tindran a disposició de la Diputació els documents originals que 
es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui necessari, i/o ampliar 
la informació a efectes de la justificació de la despesa. 
 
8. En qualsevol cas, les dades personals facilitades, en aquest cas, respectaran el principi 
de minimització de les dades (adequades, pertinents i actualitzades) per a la finalitat de 
seguiment i control de la subvenció. 
 
9. Les dades personals facilitades pels destinataris de l’actuació a la Diputació es tractaran 
amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar la subvenció sol·licitada, en virtut d’una missió 
d’interès públic, i seran conservades de manera indefinida al corresponent expedient. Les 
dades seran cedides a altres administracions davant les que s’hagi de justificar la despesa i 
quan una llei així ho prevegi. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i resta de 
drets es podrà realitzar a través de la Seu Electrònica https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ciutadania/drets-arco/default.asp o mitjançant la presentació d’un escrit al Registre General 
de la Diputació. Per a més informació, el Delegat de Protecció de Dades es troba a 
disposició dels interessats a delegatprotecdades@diba.cat Així mateix, els interessats 
poden adreçar-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades per a presentar qualsevol 
reclamació sobre la matèria. 
 

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

Extracte de l’Acord de .... [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
pel qual es convoquen subvencions per finançar activitats de les entitats 
representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i 
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fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis per a l’exercici 
2019, de la Gerència de Serveis de Comerç. 
 
Codi convocatòria: 2019/0743 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els formularis electrònics normalitzats de sol·licitud i 
justificació de les subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-
associacions 
 
Primer. Beneficiaris: 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i 
reuneixin les següents condicions: 
 

 Ser una entitat privada sense afany de lucre, en concret, associacions, federacions, 
confederacions, agrupacions i altres entitats d’àmbit territorial que representin els 
operadors comercials i de serveis, inscrites al registre públic corresponent. 

 Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona. 

 Desenvolupar llur activitat principalment a la província de Barcelona. 

 Pertànyer a municipis de menys de 300.000 habitants i que el seu àmbit d’actuació no 
superi aquest nombre de població. 

 Quedaran excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i dels 
mercats de venda no sedentària, els gremis i qualsevol altra associació sectorial. 

 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de 
Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local destinades a finançar activitats 
realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com 
a objectiu: 

 

 La millora del teixit comercial urbà. 

 El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis. 

 El foment de la professionalització de les associacions de comerciants i de serveis. 
 

Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions
http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions
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Quart. Quantia. 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2019 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent cinquanta mil (150.000,00) 
EUR. 
 
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà en funció 
dels punts atorgats un cop aplicats els criteris objectius, la quantitat sol·licitada i la despesa 
elegible presentada. 
 
El pressupost presentat amb la sol·licitud serà minorat en allò que correspongui a despeses 
no elegibles de forma que per a la determinació de l’import de la subvenció només es 
tindran en compte les despeses elegibles. 
 
L’import màxim de cadascuna de les subvencions atorgades, així com el percentatge de 
cofinançament de les mateixes per part de l’associació, s’estableix en funció de quatre trams 
que presenta com a base el pressupost anual de l’entitat sol·licitant tancat a 31 de 
desembre de 2018: 
 

 Associacions amb un pressupost de fins a 30.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 3.000 € 
- Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 90 % del cost total de l’actuació 

subvencionada. 
 

 Associacions amb un pressupost de 30.001 € fins a 100.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 6.000 € 
- Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 75 % del cost total de l’actuació 

subvencionada. 
 

 Associacions amb un pressupost de 100.001 € fins a 200.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 10.000 € 
- Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 50 % del cost total de l’actuació 

subvencionada. 
 

 Associacions amb un pressupost de més de 200.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 16.000 € 
- Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 50 % del cost total de l’actuació 

subvencionada. 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquelles entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un 
cop aplicats els criteris objectius. L’òrgan instructor determinarà, en funció del nombre de 
participants i de les propostes presentades, la puntuació mínima per atorgar les esmentades 
subvencions (que haurà de ser superior a 30 punts). 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada (la valoració tindrà 
un màxim de 100 punts): 
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1) Existència de mecanismes de concertació (conveni de col·laboració, meses de comerç, o 
altres) de l’entitat sol·licitant amb l’ajuntament per al disseny i execució de les polítiques 
comercials del municipi o territori i de l’actuació sol·licitada (fins a 10 punts): 

 
a) Existència d’un conveni de col·laboració o d’altres mecanismes de concertació entre 

l’entitat sol·licitant i l’ajuntament del municipi on opera (fins a un màxim de 5 punts). 
b) Existència d’una mesa de comerç, consell de comerç o d’altres formes de participació 

de funcionament regular en què hi participin, com a mínim, representants de l’entitat 
sol·licitant i de l’ajuntament on es desenvolupen les seves actuacions (fins a un 
màxim de 5 punts). 

 
2) Grau de complementarietat de l’activitat sol·licitada amb les polítiques comercials del 

municipi o territori (fins a 20 punts): 
 

a) Complementarietat de l’activitat per a la que es sol·licita la subvenció amb el 
programa d’activitats previst per l’ajuntament del municipi on opera l’entitat (fins a un 
màxim de 10 punts). 

b) Complementarietat del programa anual d’activitats de l’entitat amb el programa 
d’activitats o pla de dinamització comercial anual previst per l’ajuntament del municipi 
on opera l’entitat (fins a un màxim de 10 punts). 

 
3) Grau d’innovació de l’activitat (fins a 20 punts): 

 
a) Activitat relacionada amb les “noves tecnologies” (web, xarxes socials, aapp...) (fins a 

10 punts). 
b) Innovació de l’activitat per a la que se sol·licita la subvenció, així com en la forma de 

presentar-la i difondre-la (fins a 10 punts). 
 

4) Implicació de l’entitat en l’execució de l’activitat sol·licitada, atenent al seu grau de 
participació econòmica amb recursos propis en el finançament del pressupost de l’any 
anterior, a 31 de desembre de 2018 (fins a 20 punts): 
 
- Percentatges fins a 35 %  5 punts 
- A partir de 35 % i fins a 50 %   10 punts 
- A partir de 50 % i fins a 65 %   15 punts 
- Més de 65 %    20 punts 
 

5) Increment del nombre d’associats respecte a l’any anterior (fins a 10 punts): 
 

a) Increment del nombre d’associats respecte a l’any anterior (10 punts). 
b) No increment o reducció del nombre d’associats respecte a l’any anterior (0 punts). 
c) Associacions constituïdes l’any 2018 (10 punts). 

 
6) Gestió professionalitzada de l’activitat sol·licitada en el marc del projecte de dinamització 

comercial de l’entitat sol·licitant (fins a 20 punts): 
 
a) Tipus de contracte del/de la dinamitzador/a comercial (indefinit, temporal) (fins a 10 

punts). 
b) Hores setmanals de dedicació del/de la dinamitzador/a comercial (fins a 10 punts). 
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Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 25 de març i fins al 15 d’abril de 
2019, ambdós inclosos. La convocatòria serà única. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la Seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) emplenant el formulari 
electrònic normalitzat, que serà signat electrònicament amb el certificat digital personal 
(IdCat, DNIe, etc.) pel representant legal de l’entitat i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida. 
 
Només s’acceptaran les sol·licituds signades electrònicament que s’ajustin als requisits 
tecnològics i a les signatures acceptades per la Seu electrònica 
(https://seuelectronica.diba.cat/requisitsTecnologics.asp). 
 
En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica de les sol·licituds en les 
diferents fases d’aquesta convocatòria que l’impossibilitin o dificultin, els interessats, abans 
de finalitzar el termini concedit a tal efecte, es poden dirigir al Registre General de la 
Diputació de Barcelona (Rambla de Catalunya 126, 08008 Barcelona) en horari de 8,30 h a 
14,30 h en dies hàbils, on seran assistits pels funcionaris adscrits al Registre, d’acord amb 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015.  
 
Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’informar abans de la 
finalització del termini establert a la convocatòria, mitjançant correu electrònic al Servei de 
Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local (s.comercurba@diba.cat) i al Registre General de la Diputació de Barcelona 
(registre.general@diba.cat), de la presentació de documentació efectuada davant de 
qualsevol altre registre electrònic. 
 
Les sol·licituds no presentades a través de la Seu electrònica seran desestimades, amb 
l’excepció de l’establert en els paràgrafs anteriors. 
 
Sisè. Altres dades 
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 

 L’IVA quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo. 

 Sous i salaris, dietes i manutenció. 

 Despeses de restauració i productes d’alimentació utilitzats en les actuacions.  

 Les despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d’oficina, etc. 

 Els patrocinis, premis, obsequis i tiquets d’aparcament. 

 Les activitats d’animació quan més de la meitat dels establiments associats 
romanguin tancats en el moment que es porti a terme l’activitat. 

 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
https://seuelectronica.diba.cat/requisitsTecnologics.asp
mailto:registre.general@diba.cat


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 
31 de desembre de 2019 (ambdós inclosos). 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 2 de gener i el 31 de març de 
2020 (ambdós inclosos). 
 

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de cent cinquanta mil (150.000,00) EUR a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/30301/43100/48900 del pressupost de despeses de 2019 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la 
Seu electrònica de la Diputació.” 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès (exp. núm. 2016/6793).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon 
i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“ 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han  reforçat  la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 
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2. En data 27 d’octubre de 2016 (Registre de convenis 1069/16) es va signar un 
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística de l’Alt Penedès, per establir el marc de relacions recíproques per 
desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca de l’Alt Penedès, que 
té una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser 
aprovat per acord de la Junta de Govern de la corporació en sessió de 29 de 
setembre de 2016 (ref. Registre 470/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  
 

L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix una 
aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors d’oferta i 
de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis de cada 
comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació de 
determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 
Per aquest any 2019 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.540.000 €, que es 
distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes les 
comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  
 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 240.000 € 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual.    
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Al 2019 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els mercats 
de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris que 
potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les sinèrgies 
entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un pressupost per a 
cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de promoció turística en el 
mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte per a la totalitat de les 
comarques és de 240.000 €. 

 
4. Vist que el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès ha comunicat a la 

Diputació de Barcelona que l’Assemblea General en sessió celebrada el dia 29 de 
novembre de 2018 va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2019.  

 
Fonaments de dret 
 
El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) 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 de 11 de juliol de 2018) i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
data 13 de setembre de 2018 (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018), que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un 
import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, en la quantia cent vint-i-vuit mil 
quatre-cents seixanta-un euros (128.461 €), per fer front a les obligacions que deriven 
del Contracte Programa formalitzat en data 27 d’octubre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, de vigència fins el 31 
de desembre de 2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa.  
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de cent vint-i-vuit mil quatre-cents seixanta-
un euros (128.461 €), dels quals 111.572 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 i 16.889 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46700 dels pressupostos de l’exercici 2019. 
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Tercer. L’aportació anual global  es fixa en cent vint-i-vuit mil quatre-cents seixanta-un 
euros (128.461 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2019 del Consorci de 
Promoció Turística de l’Alt Penedès (Annex I) en base a uns criteris de distribució 
objectius que tenen com a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2019 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   72.826 € 

Factor de gestió    18.746 € 

Projecte singular   20.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   16.889 € 

Total 128.461 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2019 rebrà el 
suport específic de 20.000 €, distribuïts de la forma següent: 12.000 € per “Campanya 
de màrqueting Penedès Secret” i 8.000 € per “Penedès 360º” 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística (en endavant OPT), que 
vetllarà per tal que les accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de 
màrqueting del Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les 
marques turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, 
Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions 
han d’estar adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, 
França). 
 
Pagament imports corresponents al “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 
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- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i  aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2019. 

 

- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una 
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 de desembre de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar de l’1 de 
gener al 31 de març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els     criteris 
descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons certificat 
model facilitat per Diputació, signat pel/per la secretari/ària (interventor) de l’ens. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de l’import en concepte de 

promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar de l’1 de gener 
al 31 de març de 2020.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25 % restant, es farà contra la justificació total dels 

imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar de l’1 de gener al 31 de 
març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 
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 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consorci de Promoció Turística de 
l’Alt Penedès haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal”, “Factor 
de gestió” i “Projecte singular” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès haurà de remetre a la Diputació de 
Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2019. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès haurà de remetre a la Diputació de 
Barcelona una relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà 
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facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà 
constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2019. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(a3f497c43d86715f785a) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor         CPISR-1 C Xavier Font Urgell      20/02/2019, 14:45 

 
Pla(bd8d3c04209d361b50be) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor         CPISR-1 C Xavier Font Urgell      21/02/2019, 08:09 

 
Pla(c574c61dda4340bef30e) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor        CPISR-1 C Xavier Font Urgell       21/02/2019, 08:10 

 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
(exp. núm. 2016/6996).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, 
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aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“ 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 22 de desembre de 2016 (Registre de convenis 1228/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat, per establir el marc de relacions recíproques per desenvolupar els 
instruments de gestió turística a la comarca del Baix Llobregat, que té una vigència 
fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser aprovat per 
acord de la Junta de Govern de la Corporació en sessió de 29 de setembre de 2016 
(ref. Registre 471/16), i posteriorment rectificat per acord de la Junta de Govern de 
data 22 de desembre de 2016 (ref. Registre 721/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 
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 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 
Per aquest any 2019 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.540.000 €, que es 
distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes les 
comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  
 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 240.000 € 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual.    
 
Al 2019 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els mercats 
de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris que 
potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les sinèrgies 
entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un pressupost per a 
cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de promoció turística en el 
mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte per a la totalitat de les 
comarques és de 240.000 €. 
 
4. Vist que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha comunicat a la Diputació de 

Barcelona que el Consell Plenari en sessió celebrada el dia 4 de desembre de 2018 
va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2019.  

 
Fonaments de dret 
 
El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) 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) i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
data 13 de setembre de 2018 (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018), que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un 
import superior a 100.000 €. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, en la quantia cent seixanta-vuit mil 
vint-i-tres euros (168.023 €), per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat en data 22 de desembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona 
i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, de vigència fins el 31 de desembre de 
2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc 
del Contracte Programa.  
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de cent seixanta-vuit mil vint-i-tres euros 
(168.023 €), dels quals 138.023 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 i 30.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46700 dels pressupostos de l’exercici 2019. 
 
Tercer. L’aportació anual global es fixa en cent seixanta-vuit mil vint-i-tres euros 
(168.023 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2019 del Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat (Annex I) en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com a 
base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2019 queden especificats a  l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   84.854 € 

Factor de gestió    28.169 € 

Projecte singular   25.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   30.000 € 

Total 168.023 € 

 
El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2019 rebrà el 
suport específic de 25.000 €, és “El supermes: l'abril més familiar al Baix Llobregat”. 
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El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística (en endavant OPT), que 
vetllarà per tal que les accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de 
màrqueting del Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les 
marques turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, 
Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions 
han d’estar adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, 
França). 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2019. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una 
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 de desembre de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar de l’1 de 
gener al 31 de març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  
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 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons certificat 
model facilitat per Diputació, signat pel/per la secretari/ària (interventor) de l’ens. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de l’import en concepte de 

promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar de l’1 de gener 
al 31 de març de 2020.  
 

- El darrer pagament que serà pel 25 % restant, es farà contra la justificació total dels 
imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar de l’1 de gener al 31 de 
març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal”, “Factor 
de gestió” i “Projecte singular” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat haurà de remetre a la Diputació de 
Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
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a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2019. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat haurà de remetre a la Diputació de 
Barcelona una relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà 
facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà 
constar el següent: 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2019. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.” 
 
Documents vinculats 
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Pla(0a178fd1222aa2b45516) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor        CPISR-1 C Xavier Font Urgell       04/03/2019, 16:17 

 
Pla(6c1316d05fc27980a9b4) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor       CPISR-1 C Xavier Font Urgell        04/03/2019, 16:18 

 
Pla(e21dbac028a344d4643d) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor      CPISR-1 C Xavier Font Urgell         04/03/2019, 16:18 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme (exp. núm. 2016/6944).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. 
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“ 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 17 de novembre de 2016 (Registre de convenis 1222/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, per establir el marc de relacions recíproques per 
desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del Maresme, que té 
una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser 
aprovat per acord de la Junta de Govern de la Corporació en sessió de 29 de 
setembre de 2016 (ref. Registre 473/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
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competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 4 factors:  
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 
Per aquest any 2019 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.540.000 €, que es 
distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes les 
comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  
 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 240.000 € 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual.    
 
Al 2019 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els mercats 
de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris que 
potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les sinèrgies 
entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un pressupost per a 
cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de promoció turística en el 
mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte per a la totalitat de les 
comarques és de 240.000 €. 
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4. Vist que el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha comunicat a la 
Diputació de Barcelona que la Junta General en sessió celebrada el dia 21 de 
novembre de 2018 va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2019.  

 
Fonaments de dret 
 
El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) 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) i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
data 13 de setembre de 2018 (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018), que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un 
import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, en la quantia cent seixanta-quatre 
mil set-cents quaranta-cinc euros (164.745 €), per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat en data 17 de novembre de 2016 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, de 
vigència fins el 31 de desembre de 2019, sense perjudici que es puguin acordar 
aportacions complementàries en el marc del Contracte Programa.  
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de cent seixanta-quatre mil set-cents 
quaranta-cinc euros (164.745 €), dels quals 134.745 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 i 30.000 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30202/43200/46700 dels pressupostos de l’exercici 2019. 
 
Tercer. L’aportació anual global  es fixa en cent seixanta-quatre mil set-cents 
quaranta-cinc euros (164.745 €), per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2019 del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme (Annex I) en base a uns criteris de 
distribució objectius que tenen com a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
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D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2019 queden especificats a  l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   84.854 € 

Factor de gestió    24.891 € 

Projecte singular   25.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   30.000 € 

Total 164.745 € 

 
Els projectes singulars que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2019 rebrà el 
suport específic de 25.000 €, dels quals 15.000 € són per “Maresme Film Commission” 
i 10.000 € per “Plataforma web d’instal·lacions esportives del Maresme”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística que vetllarà per tal que les 
accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de màrqueting del 
Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les marques 
turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, Paisatges 
Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions han d’estar 
adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, França). 
 
Pagament imports corresponents al “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i  aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2019. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  
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- Un tercer pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una 
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 de desembre de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar de l’1 de 
gener fins el 31 de març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons certificat 
model facilitat per Diputació, signat pel/per la secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de l’import en concepte de 

promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar de l’1 de gener 
al 31 de març de 2020.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25 % restant, es farà contra la justificació total dels 

imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar de l’1 de gener al 31 de 
març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament. 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consorci de Promoció Turística 
del Costa Maresme haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de 
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forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les 
obligacions.  
 
Justificació dels imports del “Factor de garantia”, “Corrector municipal”, “Factor 
de gestió” i “Projecte singular” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme haurà de remetre a la Diputació 
de Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2019. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme haurà de remetre a la Diputació 
de Barcelona una relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà 
facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà 
constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  
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 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2019. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(c4cd1c715edbd6e8a664) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor        CPISR-1 C Xavier Font Urgell       21/02/2019, 08:14 

 
Pla(58f68af547e689115c4d) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor      CPISR-1 C Xavier Font Urgell         21/02/2019, 08:15 

 
Pla(eaad525739afafd5df1d) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor     CPISR-1 C Xavier Font Urgell         21/02/2019, 08:16 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf (exp. núm. 2016/7282).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. 
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“ 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
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de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 15 de novembre 2016 (Registre de convenis 1189/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf, per establir el marc de relacions 
recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del 
Garraf, que té una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte 
Programa va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la corporació en 
sessió de 29 de setembre de 2016 (ref. Registre 474/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 
Per aquest any 2019 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.540.000 €, que es 
distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes les 
comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  
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 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 240.000 € 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual.    
 
Al 2019 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els mercats 
de proximitat. 
 

A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris 
que potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les 
sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un 
pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de 
promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte 
per a la totalitat de les comarques és de 240.000 €. 

 
4. Vist que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf ha comunicat a la 

Diputació de Barcelona que per Decret de la Presidència de data 16 de gener de 
2019 va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2019.  

 
Fonaments de dret 
 
El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) 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) i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
data 13 de setembre de 2018 (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018), que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un 
import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, en la quantia cent quaranta-tres 
mil set-cents noranta-set euros (143.797 €), per fer front a les obligacions que deriven 
del Contracte Programa formalitzat en data 15 de novembre de 2016 entre la Diputació 
de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, de vigència fins el 
31 de desembre de 2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa.  
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Segon. Autoritzar i disposar una despesa de cent quaranta-tres mil set-cents noranta-
set euros (143.797 €), dels quals 113.797 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 i 30.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46700 dels pressupostos de l’exercici 2019. 
 
Tercer. L’aportació anual global es fixa en cent quaranta-tres mil set-cents noranta-set 
euros (143.797 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2019 de l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf (Annex I) en base a uns criteris de distribució 
objectius que tenen com a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2019 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   80.971 € 

Factor de gestió    12.826 € 

Projecte singular   20.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   30.000 € 

Total 143.797 € 
 

El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud del l’Agència l’any 2019 rebrà el 
suport específic de 20.000 €, distribuïts de la forma següent: 10.000 € “L’Inspirador”, 
5.000 € per “Garraf Sona” i 5.000 € per “Fons fotogràfic”. 
  
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística (en endavant OPT), que 
vetllarà per tal que les accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de 
màrqueting del Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les 
marques turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, 
Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions 
han d’estar adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, 
França). 
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Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2019. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  
 

- Un tercer pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports de 
“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una 
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 de desembre de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar de l’1 de 
gener al 31 de març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons certificat 
model facilitat per Diputació, signat pel/per la secretari/ària (interventor) de l’ens. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de l’import en concepte de 

promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar de l’1 de gener 
al 31 de març de 2020.  
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- El darrer pagament que serà pel 25 % restant, es farà contra la justificació total dels 

imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar de l’1 de gener al 31 de 
març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui 
de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les 
obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal”, “Factor 
de gestió” i “Projecte singular” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf haurà de remetre a la Diputació 
de Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2019. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 
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Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf haurà de remetre a la Diputació 
de Barcelona una relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà 
facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà 
constar el següent: 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2019. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(70fa5f221151733b05dd) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor         CPISR-1 C Xavier Font Urgell      04/03/2019, 16:49 

 
Pla(4d5a39bbb3bb308892fd) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor        CPISR-1 C Xavier Font Urgell       04/03/2019, 16:50 

 
Pla(cde8ec95bb85af29482a) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor       CPISR-1 C Xavier Font Urgell        04/03/2019, 16:50 
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35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb Consell Comarcal del Vallès Oriental (exp. 
núm. 2016/7299).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“ 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 27 d’octubre de 2016 (Registre de convenis 1068/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, per establir el marc de relacions recíproques per desenvolupar els 
instruments de gestió turística a la comarca del Vallès Oriental, que té una vigència 
fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser aprovat per 
decret  de la Presidència de data 30 d’agost de 2016 (ref. Registre 8341/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme. 
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 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 
Per aquest any 2019 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.540.000 €, que es 
distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes les 
comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 240.000 € 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual.    
 
Al 2019 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els mercats 
de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris que 
potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les sinergies 
entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme (en endavant GST) ha designat un 
pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de 
promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte per a 
la totalitat de les comarques és de 240.000 €. 

 
4. Vist que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha comunicat a la Diputació de 

Barcelona que per Decret de Presidència de 21 de desembre 2018 es va aprovar el 
Pla d’Accions per a l’exercici de 2019.  

 
Fonaments de dret 
 
El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) 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) i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
data 13 de setembre de 2018  (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018), que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un 
import superior a 100.000 €. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, en la quantia cent vint-i-nou mil 
cinc-cents set euros (129.507 €), per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 27 d’octubre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, de vigència fins el 31 de desembre 
de 2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el 
marc del Contracte Programa. 
  
Segon. Autoritzar i disposar una despesa cent vint-i-nou mil cinc-cents set euros 
(129.507 €), dels quals 105.436 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46500 i 24.071 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46501 dels pressupostos de l’exercici 2019. 
 
Tercer. L’aportació anual global es fixa en cent vint-i-nou mil cinc-cents set euros 
(129.507 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2019 del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental (Annex I) en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2019 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   77.664 € 

Factor de gestió    12.772 € 

Projecte singular   15.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   24.071 € 

Total 129.507 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2019 
rebrà el suport específic de 15.000 €, és “Elaboració i edició d'una guia turística pel 
públic francòfon”. 
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El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística, que vetllarà per tal que les 
accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de màrqueting del 
Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les marques 
turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, Paisatges 
Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions han d’estar 
adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, França). 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2019. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una 
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 de desembre de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar de l’1 de 
gener al 31 de març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons certificat 
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model facilitat per Diputació, signat pel/per la secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de l’import en concepte de 

promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar de l’1 de gener 
al 31 de març de 2020.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25 % restant, es farà contra la justificació total dels 

imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar de l’1 de gener al 31 de 
març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental haurà de remetre a la Diputació de Barcelona 
una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la 
secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  
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 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2019. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental haurà de remetre a la Diputació de Barcelona 
una relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà facilitat per 
aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el 
següent: 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2019. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(6ca447886dc0b98203e4) 
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Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor       CPISR-1 C Xavier Font Urgell        04/03/2019, 16:21 

 
Pla(bd09ec2ac95488afac31) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor        CPISR-1 C Xavier Font Urgell       04/03/2019, 16:21 

 
Pla(0cdd0f75da0e81241bf8) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor       CPISR-1 C Xavier Font Urgell        04/03/2019, 16:21 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal del Bages (exp. núm. 
2016/6999).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
“ 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 4 d’octubre de 2016 (Registre de convenis 923/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Bages, per establir el marc de relacions recíproques per desenvolupar els 
instruments de gestió turística a la comarca del Bages, que té una vigència fins el 
31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser aprovat per Decret de 
la Presidència de data 21 de juliol de 2016 (ref. Registre 7399/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  
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L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 4 factors:  
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 
Per aquest any 2019 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.540.000 €, 
que es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte 
Programa (totes les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). 
Els imports concrets distribuïts per factors són :  
 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 240.000 € 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    

 
Al 2019 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els 
mercats de proximitat. 

 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents 
territoris que potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti 
aprofitar les sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme (en 
endavant GST) ha designat un pressupost per a cada comarca que estigui 
dedicat a la realització d’accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat. El total assignat a aquest concepte per a la totalitat de les 
comarques és de 240.000 €. 
 

4. Vist que el Consell Comarcal del Bages ha comunicat a la Diputació de Barcelona 
que per decret de Presidència de data 17 de desembre de 2018 es va aprovar el 
Pla d’Accions per a l’exercici de 2019.  
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Fonaments de dret 
 
El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) 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) i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
data 13 de setembre de 2018 (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018), que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un 
import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, en la quantia cent quaranta-set mil 
cinquanta-dos euros (147.052 €), per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 4 d’octubre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, de vigència fins el 31 de desembre de 
2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc 
del Contracte Programa. 
  
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de  cent quaranta-set mil cinquanta-dos 
euros (147.052 €), dels quals 127.827 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46500 i 19.225 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46501 dels pressupostos de l’exercici 2019. 
 
Tercer. L’aportació anual global es fixa en cent quaranta-set mil cinquanta-dos euros 
(147.052 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2019 del Consell Comarcal del 
Bages (Annex I) en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com a base 4 
factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2019 queden especificats a  l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
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Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal 78.467 € 

Factor de gestió  24.360 € 

Projecte singular 25.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat 19.225 € 

Total 147.052 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2019 
rebrà el suport específic de 25.000 €, distribuïts de la forma següent: 20.000 € per 
“Espai d'interpretació del Geoparc”, i 5.000 € per “Millora del posicionament del Camí 
Oliba (Geoparc)”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística, que vetllarà per tal que les 
accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de màrqueting del 
Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les marques 
turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, Paisatges 
Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions han d’estar 
adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, França). 
 

Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
 

La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2019. 

 

- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una 
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 de desembre de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 
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justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar de l’1 de 
gener al 31 de març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons certificat 
model facilitat per Diputació, signat pel/per la secretari/ària (interventor) de l’ens. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de l’import en concepte de 

promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  
 

- Un segon pagament avançat per un import del 25 % que es realitzarà quan es 
justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar de l’1 de gener 
al 31 de març de 2020.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25 % restant, es farà contra la justificació total dels 

imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar de l’1 de gener al 31 de 
març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consell Comarcal del Bages haurà 
d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o 
autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma directa de les 
entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consell Comarcal del Bages haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una 
relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la 
secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2019. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consell Comarcal del Bages haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una 
relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2019. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 
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 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Bages.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(a96effe78743678c4441) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor        CPISR-1 C Xavier Font Urgell      04/03/2019, 16:56 

 
Pla(20541e9780cfb159c78f) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor       CPISR-1 C Xavier Font Urgell        04/03/2019, 16:58 

 
Pla(32a280606b61153f0c1b) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor       CPISR-1 C Xavier Font Urgell          04/03/2019, 16:58 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal de l’Anoia (exp. núm. 
2016/7314).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“ 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 22 de novembre de 2016 (Registre de convenis 1218/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de 
l’Anoia, per establir el marc de relacions recíproques per desenvolupar els 
instruments de gestió turística a la comarca de l’Anoia, que té una vigència fins el 
31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser aprovat per Decret de 
la Presidència de data 30 d’agost de 2016 (ref. Registre 8344/16). 
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3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 
Per aquest any 2019 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.540.000 €, que es 
distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes les 
comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 240.000 € 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual.  
 
Al 2019 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els mercats 
de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris que 
potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les sinèrgies 
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entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme (en endavant GST) ha designat un 
pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de 
promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte per a 
la totalitat de les comarques és de 240.000 €. 

 
4. Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia ha comunicat a la Diputació de Barcelona 

que per decret de Presidència de data 18 de desembre de 2018 es va aprovar el 
Pla d’Accions per a l’exercici de 2019.  

 
Fonaments de dret 
 
El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) 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) i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
data 13 de setembre de 2018 (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018), que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un 
import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, en la quantia cent quinze mil cinc-
cents dotze euros (115.512 €), per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat en data 22 de novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona 
i el Consell Comarcal de l’Anoia, de vigència fins el 31 de desembre de 2019, sense 
perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc del Contracte 
Programa. 
  
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de  cent quinze mil cinc-cents dotze euros 
(115.512 €), dels quals 102.352 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46500 i 13.160 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46501 dels pressupostos de l’exercici 2019. 
 
Tercer. L’aportació anual global  es fixa en cent quinze mil cinc-cents dotze euros 
(115.512 €), per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2019 del Consell Comarcal de 
l’Anoia (Annex I) en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com a base 4 
factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 
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 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2019 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   66.971 € 

Factor de gestió    10.381 € 

Projecte singular   25.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   13.160 € 

Total 115.512 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2019 
rebrà el suport específic de 25.000 €, és “Anoia, terra de BTT”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística, que vetllarà per tal que les 
accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de màrqueting del 
Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les marques 
turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, Paisatges 
Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions han d’estar 
adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, França). 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i  aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2019. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2019. 

 
-  Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
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realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una 
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 de desembre de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar de l’1 de 
gener al 31 de març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons certificat 
model facilitat per Diputació, signat pel/per la secretari/ària (interventor) de l’ens. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de l’import en concepte de 

promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar de l’1 de gener 
al 31 de març de 2020.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25 % restant, es farà contra la justificació total dels 

imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar de l’1 de gener al 31 de 
març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consell Comarcal de l’Anoia haurà 
d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o 
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autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma directa de les 
entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal”, “Factor 
de gestió” i “Projecte singular” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consell Comarcal de l’Anoia haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una 
relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la 
secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2019. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consell Comarcal de l’Anoia haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una 
relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
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personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2019. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Anoia.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(2f43abb8db3ca169d5a0) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor          CPISR-1 C Xavier Font Urgell     04/03/2019, 16:52 

 
Pla(9ca7d876bf2c93c81908) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor         CPISR-1 C Xavier Font Urgell      04/03/2019, 16:53 

 
Pla(3213bffd82b214ebb452) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor        CPISR-1 C Xavier Font Urgell        04/03/2019, 16:54 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal d’Osona (exp. núm. 
2016/6959).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“ 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
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planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 17 de novembre de 2016 (Registre de convenis 1223/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, 
per establir el marc de relacions recíproques per desenvolupar els instruments de 
gestió turística a la comarca d’Osona, que té una vigència fins el 31 de desembre 
de 2019. Aquest Contracte Programa va ser aprovat per Decret de la Presidència 
de data 21 de juliol de 2016 (ref. Registre 7402/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 4 factors:  

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 
Per aquest any 2019 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.540.000 €, que es 
distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes les 
comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 240.000 € 
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D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual.    
 
Al 2019 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els mercats 
de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris que 
potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les sinèrgies 
entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un pressupost per a 
cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de promoció turística en el 
mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte per a la totalitat de les 
comarques és de 240.000 €. 
 
4. Vist que el Consell Comarcal d’Osona ha comunicat a la Diputació de Barcelona 

que el Consell General de l’organització especial Osona Turisme en data 29 de 
novembre de 2018 es va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2019.  

 
Fonaments de dret 
 
El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) 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) i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
data 13 de setembre de 2018 (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018), que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un 
import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, en la quantia cent quaranta-quatre 
mil vuit-cents trenta-un euros (144.831 €), per fer front a les obligacions que deriven 
del Contracte Programa formalitzat en data 17 de novembre de 2016 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, de vigència fins el 31 de desembre de 
2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc 
del Contracte Programa.  
  
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de  cent quaranta-quatre mil vuit-cents 
trenta-un euros (144.831 €), dels quals 125.074 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46500 i 19.757 € amb càrrec a l’aplicació 
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pressupostària G/30202/43200/46501 dels pressupostos de l’exercici 2019. 
 
Tercer. L’aportació anual global es fixa en cent quaranta-quatre mil vuit-cents trenta-
un euros (144.831 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2019 del Consell 
Comarcal d’Osona (Annex I) en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2019 queden especificats a  l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   86.008 € 

Factor de gestió    14.066 € 

Projecte singular   25.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   19.757 € 

Total 144.831 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2019 
rebrà el suport específic de 25.000 €, distribuïts de la forma següent: 10.000 € per 
“Elaboració Pla de Màrqueting Osona”, 5.000 € per “Camí Oliba”, 5.000 € per “Pàgina 
web Lluçanès" i 5.000 € per “Campanya de comunicació al resident”. 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística, que vetllarà per tal que les 
accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de màrqueting del 
Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les marques 
turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, Paisatges 
Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions han d’estar 
adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, França). 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
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La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2019. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una 
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 de desembre de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar de l’1 de 
gener al 31 de març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els     criteris 
descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons certificat 
model facilitat per Diputació, signat pel/per la secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de l’import en concepte de 

promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar de l’1 de gener 
al 31 de març de 2020.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25 % restant, es farà contra la justificació total dels 
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imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar de l’1 de gener al 31 de 
març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consell Comarcal d’Osona haurà 
d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o 
autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma directa de les 
entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consell Comarcal d’Osona haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació 
de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la 
secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2019. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 
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Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consell Comarcal d’Osona haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació 
de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2019. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal d’Osona.” 

 
Documents vinculats 
 
Pla(6557c193cc03d05ae2eb) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor        CPISR-1 C Xavier Font Urgell       04/03/2019, 16:24 

 
Pla(6b5ed3ac8b0242c0c301) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor        CPISR-1 C Xavier Font Urgell       04/03/2019, 16:24 

 
Pla(9a28cc8b51a93d3c632f) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor        CPISR-1 C Xavier Font Urgell       04/03/2019, 16:24 

 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades 
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del Contracte Programa signat amb el Consorci per la promoció dels municipis 
del Moianès (exp. núm. 2016/7316).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. 
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“ 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 16 de desembre de 2016 (Registre de convenis 1348/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per la promoció 
dels Municipis del Moianès, per establir el marc de relacions recíproques per 
desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del Moianès, que té 
una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser 
aprovat per Decret de la Presidència de data 30 d’agost de 2016 (ref. Registre 
8342/16) i posteriorment rectificat per Decrets de la Presidència (ref. Registre 
10301/16, 11992/16 i 2361/17). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  
 

L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 
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 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 
Per aquest any 2019 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.540.000 €, que es 
distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes les 
comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 240.000 € 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual.    
 
Al 2019 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els mercats 
de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris que 
potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les sinèrgies 
entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un pressupost per a 
cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de promoció turística en el 
mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte per a la totalitat de les 
comarques és de 240.000 €. 
 
4. Vist que el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès ha comunicat a la 

Diputació de Barcelona que la Comissió Executiva en sessió celebrada el dia 27 de 
desembre de 2018 va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2019.  

 
Fonaments de dret 
 
El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) 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) i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
data 13 de setembre de 2018  (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018), que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un 
import superior a 100.000 €. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, en la quantia cent cinc mil 
seixanta-tres euros (105.063 €), per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 16 de desembre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, de vigència fins el 
31 de desembre de 2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa.  
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de cent cinc mil seixanta-tres euros (105.063 
€) dels quals 97.459 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700 i 
7.604 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30202/43200/46700 dels 
pressupostos de l’exercici 2019. 
 
Tercer. L’aportació anual global es fixa en cent cinc mil seixanta-tres euros 
(105.063 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2019 del Consorci per la 
promoció dels municipis del Moianès (Annex I) en base a uns criteris de distribució 
objectius que tenen com a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2019 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   56.512 € 

Factor de gestió    20.947 € 

Projecte singular   20.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat     7.604 € 

Total 105.063 € 

 
Els projectes singulars que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2019 rebrà el 
suport específic de 20.000 €, distribuïts de la forma següent: 15.000 € pel “Ecomuseu 
del Moianès” i 5.000 € pel “Camí Oliva”. 
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El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística que vetllarà per tal que les 
accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de màrqueting del 
Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les marques 
turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, Paisatges 
Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions han d’estar 
adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, França). 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”,  “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i  aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2019. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una 
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 de desembre de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar de l’1 de 
gener al 31 de març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons certificat 
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model facilitat per Diputació, signat pel/per la secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de l’import en concepte de 

promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar de l’1 de gener 
al 31 de març de 2020.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25 % restant, es farà contra la justificació total dels 

imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar de l’1 de gener al 31 de 
març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consorci per la promoció dels 
municipis del Moianès haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui 
de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les 
obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès haurà de remetre a la 
Diputació de Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per 
aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el 
següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
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a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2019. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès haurà de remetre a la 
Diputació de Barcelona una relació de despeses en base a un formulari. Aquest 
formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2019. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consorci per la promoció dels municipis del 
Moianès.” 
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Documents vinculats 
 
Pla(3b8ed5e36db0f0d8f30f) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor         CPISR-1 C Xavier Font Urgell      04/03/2019, 16:55 

 
Pla(8af154c2a4e61bb5ce1c) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor         CPISR-1 C Xavier Font Urgell      04/03/2019, 16:55 

 
Pla(70fb87a642c993723012) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor       CPISR-1 C Xavier Font Urgell        04/03/2019, 16:54 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la ratificació 
de la modificació introduïda en el text de l’addenda al conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona “Destinació Barcelona 2018-2019”, aprovat per la Junta 
de Govern de la Diputació de data 20 de desembre de 2018, que es va formalitzar 
en data 30 de gener de 2019 (exp. núm. 2017/12028).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, ratifica, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 
 
“Fets  
 
1. La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències que li reconeixen els 

articles 36.1 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local i 91.2 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, presta assistència i cooperació jurídica, econòmica i 
tècnica als municipis del seu àmbit territorial perquè puguin desenvolupar les 
competències locals. 
 

2. Per acord núm. 735/17 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 
18 de desembre de 2017 es va aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, 
el Consorci de Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de 
planificar i gestionar la promoció turística de la Destinació Barcelona, de manera 
coordinada a curt, mig i llarg termini. 
 

3. L’esmentat conveni va ser formalitzat en data 14 de març de 2018 i té una vigència 
fins el 31 de desembre de 2019. La Comissió de Seguiment del conveni va fer una 
proposta per modificar el conveni a través d’una addenda i determinar les 
aportacions econòmiques corresponents a l’any 2019. 
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4. Aquesta Addenda va ser aprovada per acord núm. 691/18 de la Junta de Govern de 

la Diputació de Barcelona en data 20 de desembre de 2018. Estableix l’assignació 
de recursos corresponent a l’any 2019 per tal de donar continuïtat al conveni signat 
en data 14 de març de 2018 que té per objecte planificar i gestionar la promoció 
turística de la Destinació Barcelona de manera coordinada, a curt, mig i llarg 
termini, i s’introdueix mitjançant aquesta addenda, l’objecte de millorar el 
coneixement i posicionament de la Destinació a nivell internacional i en base a 
l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona. 
 

5. Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Turisme de Barcelona van 
formalitzar la signatura de l’addenda en format paper i amb signatura autògrafa en 
un acte públic celebrat en data 30 de gener de 2019 a la seu de Turisme de 
Barcelona, atesa la importància de visibilitzar aquest acord que intensifica la gestió i 
la promoció de la Destinació Barcelona (ciutat i comarques) ja que Barcelona 
avança en l’estratègia de màrqueting compartida de la Destinació Barcelona. 
L’acord preveu integrar les direccions de màrqueting del Consorci de Turisme de 
Barcelona i de la Diputació de Barcelona per tal de generar sinèrgies en aquest 
àmbit i la direcció serà assumida per la Cap de l’Oficina de Promoció Turística de la 
Diputació de Barcelona. 
 

6. Atès que, en el moment de la signatura, es constata que ha estat introduït un 
paràgraf en el text de l’addenda al conveni, concretament, s’ha afegit a l’apartat sisè 
de l’addenda, darrer paràgraf, el següent:  

 
“El Consorci Turisme de Barcelona haurà de presentar a l’Ajuntament de Barcelona 
justificació dels imports aportats per aquest en els mateixos termes que els referits 
anteriorment.” 

 

7. Atès que, les parts signants de l’Addenda han acceptat aquesta modificació i que 
l’addenda al conveni ha estat formalitzada en format paper i amb signatura 
autògrafa en data 30 de gener de 2019 a la seu del Consorci de Turisme de 
Barcelona, es necessari elevar els presents acords a la propera Junta de Govern 
que celebri la Diputació de Barcelona per tal que ratifiqui la modificació introduïda 
per l’Ajuntament de Barcelona a l’addenda al conveni esmentat aprovada en Junta 
de Govern de data 20 de desembre de 2018. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats 
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privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitats d’interès comú. 

 

2. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) 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), i modificada per 
Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre (publicada al BOPB de 19 de setembre de 
2018), que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis 
específics per un import superior a 100.000 €. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- RATIFICAR la modificació introduïda en el text de l’addenda al conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i 
la Diputació de Barcelona “Destinació Barcelona 2018-2019”, aprovat per la Junta de 
Govern de la Diputació de data 20 de desembre de 2018, que es va formalitzar en data 
30 de gener de 2019 en el sentit que al punt sisè de l’esmentada addenda s’ha afegit 
el darrer paràgraf que s’indica tot seguit: 

 
“El Consorci Turisme de Barcelona haurà de presentar a l’Ajuntament de Barcelona 
justificació dels imports aportats per aquest en els mateixos termes que els referits 
anteriorment.” 
 

Aquesta modificació ha estat acceptada per les parts signants de l’Addenda. 
 
Segon.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci 
Turisme de Barcelona.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el president accidental, senyor Guiteras, 
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.   
 
 
 
 
 
 

 


