Àrea de Presidència
Secretaria General

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 30 DE GENER DE 2020
A la ciutat de Barcelona, el 30 de gener de 2020, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de
la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb l’assistència de la
vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident
tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora
Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que
s’esmenten a continuació: senyor Carles Ruiz Novella (PSC-CP), senyor Pere Pons i
Vendrell (JUNTS), senyor Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora Pilar Díaz
Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria
Menor Cantador (PSC-CP), senyor Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), senyora
Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), senyor Alfredo Vega López (PSC-CP), senyor Rubén
Guijarro Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyora Alba
Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades amb veu però sense vot
següents: senyor Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), senyora Laura Pérez
Castaño (ECG), senyors Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier Garcia Albiol (PP) i
senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
corporació.
Hi assisteixen, també, el tresorer, senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis
de secretaria-adjunt a la Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps.
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado
(PSC-CP), el diputat senyor Josep Tarín i Canales (JUNTS) i l’interventor general,
senyor Josep Abella Albiñana.
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 9 de gener de 2020.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de
la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2020/898).
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3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 423/2017, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució emesa el 5 de setembre de 2017 per l’Agència
Catalana de l’Aigua, per a l’execució d’obres de l’expedient UDPH 2017001702 i
el càlcul del cànon que la Diputació de Barcelona ha de pagar, ateses la
Sentència de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del
TSJC, de data 7 d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data
13
de
novembre
de
2018,
que
desestimaven
la
reclamació
economicoadministrativa i confirmaven el cànon d’utilització dels béns de domini
públic hidràulic (Exp. núm. 2017/0012046).

4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 222/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació núm.
1619/17) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 2013001842, corresponent a l’exercici 2016, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC, de data 7
d’octubre de2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 208, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0003664).

5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 221/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació núm.
1621/17) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 2014000013, corresponent a l’exercici 2016, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC, de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0003665).

6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 223/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació núm.
1622/17) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 2014004121, corresponent a l’exercici 2016, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC, de data 7
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d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0003667).
7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 214/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 21 de març de 2018 (RAD18000015) pel
director de l’ACA, en la qual confirma la resolució de 16 de gener de 2018 que
estableix un cànon per l’ocupació del domini públic hidràulic, ateses la Sentència
de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC, de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0007943).

8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 128/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada l’11 d’abril de 2018 (Reclamació núm.
122/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 20170001702, corresponent a l’exercici 2017, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC, de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0008065).

9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 193/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 12 de juliol de 2018 (Reclamació núm.
268/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 2017001659, corresponent a l’exercici 2018, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic. (Exp. núm.
2018/0012873).

10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 644/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 20 de setembre de 2018 (Reclamació
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núm. 322/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual
es confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 2013001842, corresponent a l’exercici 2017, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0016805).
11.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 642/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 20 de setembre de 2018 (Reclamació
núm. 318/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual
es confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 2014000013, corresponent a l’exercici 2017, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0016807).

12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 641/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 19 de setembre de 2018 (Reclamació
núm. 323/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual
es confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 2014004121, corresponent a l’exercici 2017, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0016809).

13.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs d’apel·lació núm. 202/2019, interposat per la Diputació de Barcelona
contra la sentència núm. 35/2019, de 13 de febrer, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 453/2017-E, per la
qual es confirma la resolució d’autorització emesa el 16 d’octubre de 2017 per
l’ACA per a l’execució d’obres de UDPH 2017001659 i el càlcul del cànon que la
Diputació ha de pagar, ateses la Sentència de la Secció Segona de la Sala del
Contenciós Administratiu del TSJC de data 7 d’octubre de 2019 i la Sentència de
la Secció Tercera, de data 13 de novembre de 2018, que desestimaven la
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reclamació economicoadministrativa i confirmaven el cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic (Exp. núm. 2019/0005494).
14.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de la
Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, de 15 d’octubre de 2019, que
desestima el recurs contenciós administratiu núm. 231/2018-B, procediment
abreujat, interposat per GURRI, S.C.P., contra el Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 6499, de 22 de juny de 2018, pel qual es va
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 33/17 formulada pel
demandant, pels danys i perjudicis derivats de l’accident ocorregut el dia 3 d’abril
de 2017, a l’altura del pk 1,4 de la carretera BV-5306, a causa de la col·lisió del
seu vehicle OPEL ASTRA, contra un porc senglar que va irrompre sobtadament
a la via (Exp. núm. 2018/0011084)

15.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del Decret
judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, de 17 de
setembre de 2019, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, que
acorda tenir per desistida a la part actora en el recurs contenciós administratiu
núm. 332/2018-E, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el
Decret de 16 d’abril de 2018, dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la informació de la Diputació de Barcelona, pel
qual es desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats sol·licitada
per la recurrent (Exp. núm. 2018/0015407)

16.

Dictamen que proposa per delegació de la Presidència, donar compte del Decret
judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, de 16 de
setembre de 2019, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, que
acorda tenir per desistida a la part actora en el recurs contenciós administratiu
núm. 418/2018-C, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la
resolució de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que
desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018
que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis
prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 2018/0018872).

17.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del Decret
judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, de 23 de
setembre de 2019, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, que
acorda tenir per desistida a la part actora en el recurs contenciós administratiu
núm. 388/2018-BR, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra
la resolució de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que
desestima el recurs de reposició formulat envers el Decret de 16 d’abril de 2018
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que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis
prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0005086)
18.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10843, de data 3 d’octubre de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 487/2018-BY, procediment abreujat, interposat pel senyor
XXX, contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i personals soferts el
dia 26 d’octubre de 2016, quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera
BV-1201 a causa del mal estat de la calçada (Exp. núm. 2019/0005426)

19.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 171, de data 14 de gener de
2020, pel qual s’acorda comparèixer com a part codemandada, juntament amb
els sindicats CCOO, CGT, UGT i INTERSINDICAL-CSC, en el procediment
electoral núm. 369/2019-A, així com en la peça separada de mesures cautelars
coetànies núm. 10/2019-A formada en el procediment principal, interposat pel
senyor XXX, contra el laude arbitral núm. B-139/2019 que va declarar la validesa
del cens electoral de les eleccions convocades per escollir els membres de la
Junta de Personal de la Diputació de Barcelona, el qual inclou els funcionaris
adscrits a l’Organisme de Gestió Tributària (Exp. núm. 2019/0011413)

20.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14391, de data 12 de desembre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 236/2019-C interposat
pel senyor XXX, contra la resolució de 14 de gener de 2019 del diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, per la qual s’exclou al recurrent de la borsa constituïda
per proveir, mitjançant nomenament interí, llocs de treball d’Operador/a de
comunicacions (convocatòria S-02/18) (Exp. núm. 2019/0016138)

21.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13074, de data 19 de novembre
de 2019, dictat per delegació del Ple, pel qual s’acorda comparèixer davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 295/2019-B interposat per la senyora XXX, l’acord del Ple de 25 d’abril de
2019 de la Diputació de Barcelona, pel qual es va desestimar el recurs de
reposició formulat contra la data d’efectes econòmics de l’acord del Ple de 20 de
desembre de 2018, que va aprovar la primera Relació de Llocs de Treball de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la seva integració
en la Relació de Llocs de Treball de la corporació (Exp. núm. 2019/0017612).

Direcció de Relacions Internacionals
22.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
definitivament la revocació parcial, per import de 2.657,98 euros, en relació amb
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la subvenció atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 24 de
novembre de 2016, a favor de l'entitat Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs per
l'acció "Prou exportació d'armes a països en conflicte i tensió!", per import de
44.858 €, a conseqüència de no haver justificat íntegrament la quantia
subvencionada (Exp. núm. 2016/5973).
Direcció de Serveis de Cooperació Local
23.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
Programa d’ajuts per a emergències municipals (Exp. núm. 2020/1571).
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS

Subdirecció d’Edificació
24.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
ampliació del termini d’execució, fins el 30 de març de 2020, de les obres
“projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipament de l’edifici Paranimf, del
Recinte Escola Industrial”, adjudicat a la UTE COMSA INSTALACIONES Y
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU, i COMSA, SAU, per motius no imputables al
contractista (Exp. 2014/9799)
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
25.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, relatiu a les obres del projecte constructiu de l’itinerari de la
carretera B-1423, pk 0+000 a pk 0+680, tram: nucli-camí de Castellvell, del TM
de Caldes de Montbui”, amb un pressupost total de 482.227,39 € (Exp. núm.
2018/0007666).

26.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Navarcles, relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu “rotonda del
pk 35+150, de la carretera BV-1221, a l’alçada del Passeig Àngel Vivó, del TM
de Navarcles”, per un import total de 676.010,65 (Exp. núm. 2017/2922).

27.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Viladecans, relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu de millora de
la seguretat viària a la travessera BV-2003, pk 7+200 fins a pk7+750, amb una
aportació per part de la Diputació de Barcelona de 435.600,46 € (Exp. núm.
2017/12095).
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28.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Gelida, relatiu a les obres del projecte modificat d’eixamplament del pont sobre el
riu Anoia a la carretera BV-2249, PK 2+220. TM Gelida, per un import total de
335.942,20 € IVA inclòs (Exp. núm. 2017/8383).
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR

29.

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, de l’Àrea
de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Gerència de Serveis de Benestar
Social i Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania, a favor d'entitats sense
finalitat de lucre, per a l'any 2020, per un import de 2.075.000 € (Exp. núm.
2020/182).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 9 de gener de 2020.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 9 de gener de 2020, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena
i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants
de la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2020/898).- 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:
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures
que, com a tal, li pertoquen.
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens,
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els
regulen.
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La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi.
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les
successives designacions.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes
referits, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al
mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el
nomenament en qualsevol moment.
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i
ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho
estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de
diputat/ada per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament
la seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens.
En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia
abans de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en
funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració
ordinària.
La Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de
designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als
ens participats, i la creació del seu Grup de Suport.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I,
subapartat 4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23
de juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019).
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord núm. 96/19), per la Junta de Govern en sessió de
26 de setembre de 2019 (acord núm. 344/19), per Decret urgent de la Presidència
núm. 10582/19, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern núm.
435/19, adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la
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Presidència núm. 11029/19, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern
núm. 477/19, adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en
sessió de 10 d’octubre de 2019 (acord núm. 434/19), per la Junta de Govern en sessió
de 31 d’octubre de 2019 (acord núm. 478/19), per la Junta de Govern en sessió de 28
de novembre (acord núm. 590/19) i per la Junta de Govern en sessió de 19 de
desembre (acord núm. 630/19).
Des de la darrera sessió s’han proposat noves designacions de representants de la
Diputació de Barcelona, concretament, a la Comissió Gestora del Reial Monestir de
Sant Cugat del Vallès.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels
següents
ACORDS
PRIMER. En relació amb la Comissió Gestora del Reial Monestir de Sant Cugat del
Vallès:
1.- Designar la persona representant de la Diputació de Barcelona com a vocal
titular en la Comissió Gestora del Reial Monestir de Sant Cugat del Vallès, la
qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb el que disposa el Decret
de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès núm. 128/16, de data 29 de
gener de 2016.
La persona designada és Sr. Joan Closa Pujabet.
2.- Designar la persona representant de la Diputació de Barcelona com a vocal
suplent en la Comissió Gestora del Reial Monestir de Sant Cugat del Vallès, la
qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb el que disposa el Decret
de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès núm. 128/16, de data 29 de
gener de 2016.
La persona designada és Sra. Maria Cristina Recasens Vert.
SEGON. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o
que els estatuts prevegin altrament.
TERCER. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les
disposades mitjançant els presents acords.
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QUART. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment
en el recurs contenciós administratiu núm. 423/2017, interposat per la Diputació
de Barcelona contra la resolució emesa el 5 de setembre de 2017 per l’Agència
Catalana de l’Aigua, per a l’execució d’obres de l’expedient UDPH 2017001702 i
el càlcul del cànon que la Diputació de Barcelona ha de pagar, ateses la
Sentència de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC,
de data 7 d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de
novembre de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i
confirmaven el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp.
núm. 2017/0012046).- 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:
“Per Decret de la Presidència núm. 12047/2017, de 27 de novembre, es va acordar
interposar recurs contenciós administratiu -núm. 423/2017- que es tramita davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona contra la resolució d’autorització
emesa el 5 de setembre de 2017 per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per a
l’execució de les obres per eixamplar el traçat de la calçada entre el tram de la BV5031, entre el carrer Major i el PK8+940, dins del terme municipal de Sant Vicenç de
Montalt (exped. núm. UDPH 2017001702) i el càlcul del cànon que la Diputació de
Barcelona ha de pagar anualment per un import de 22,80 euros, sense IVA.
La Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat la
sentència núm. 749/2019, de 7 d’octubre, notificada el 30 d’octubre de 2019, que
desestima el recurs interposat per aquesta corporació contra la resolució de 6
d’octubre de 2016 (Reclamació núm. 1414/2016) que desestimava la reclamació
economicoadministrativa que es va interposar en el seu dia i confirma la liquidació
CON2016010552 en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic
hidràulic per l’autorització d’obres d’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV5034, TM SANT VICENÇ DE MONTALT (exped. núm. UDPH 2014000013),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
Quasi simultàniament, la mateixa secció del TSJC va dictar el 24 d’octubre de 2019 la
sentència núm. 798/2019, notificada l’11 de novembre, dins del procediment ordinari
núm. 358/2016 en què torna a desestimar el recurs interposat per aquesta corporació
en relació a la CON2016010551 per l’autorització d’obres d’EIXAMPLAMENT DEL
PONT SANT QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA BV-5227, AL TM DE SANT
QUIRZE DE BESORA (exped. Núm. UDPH 2013001842), corresponent al període de
facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
En ambdues sentències, el TSJC fa seus els arguments de la Junta de Finances
(actualment Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya) del Departament de la
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Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i condemna a la Diputació de Barcelona a
unes costes processals de 3.000,00 euros per cadascuna d’elles.
És molt previsible, atesa la identitat de la reclamació, que el recurs contenciós
administratiu núm. 423/2017 acabi amb una sentència desestimatòria i amb una
condemna en costes de 3.000 euros. Tenint en compte que el cànon calculat inclòs
en l’autorització objecte del recurs és de 22,80 euros, sense IVA, resulta antieconòmic
continuar amb la impugnació.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
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 al desistiment
dels recursos interposats en el seu dia.
És per tot això que es recomana desistir en el procediment de referència amb la
finalitat d’aconseguir un estalvi en la imposició de les costes.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació del
Ple, segons l'apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DESISTIR, com a part demandant, en el recurs contenciós administratiu núm.
423/2017, que es tramita davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona, i que va interposar la Diputació de Barcelona contra la resolució
d’autorització emesa el 5 de setembre de 2017 per l’ACA, per a l’execució de les obres
per eixamplar el traçat de la calçada entre el tram de la BV-5031, entre el carrer Major i
el PK8+940, dins del terme municipal de Sant Vicenç de Montalt (exped. núm. UDPH
2017001702) i el càlcul del cànon que la Diputació de Barcelona ha de pagar
anualment per un import de 22,80 euros, sense IVA.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona.”
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4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment
en el recurs contenciós administratiu núm. 222/2018, interposat per la Diputació
de Barcelona contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació
núm. 1619/17) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual
es confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització
dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a
l’expedient UDPH 2013001842, corresponent a l’exercici 2016, ateses la
Sentència de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC,
de data 7 d’octubre de2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de
novembre de 208, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i
confirmaven el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp.
núm. 2018/0003664).- 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:
“Per Decret de la Presidència núm. 2693/18, de 26 de març, es va acordar interposar
recurs contenciós administratiu -núm. 222/2018- que es tramita davant la Secció
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació núm.
1619/17) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es confirma
la liquidació CON2017010598 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2016, en
concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
per a l’execució de les obres descrites al projecte d’eixamplament del Pont Sant Quirze
de Besora a la carretera BV-5227, al TM de Sant Quirze de Besora (exp. núm. UDPH
2013001842).
La Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat la
sentència núm. 749/2019, de 7 d’octubre, notificada el 30 d’octubre de 2019, que
desestima el recurs interposat per aquesta corporació contra la resolució de 6
d’octubre de 2016 (Reclamació núm. 1414/2016) que desestimava la reclamació
economicoadministrativa que es va interposar en el seu dia i confirma la liquidació
CON2016010552 en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic
hidràulic per l’autorització d’obres d’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV5034, TM SANT VICENÇ DE MONTALT (exped. núm. UDPH 2014000013),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
Quasi simultàniament, la mateixa secció del TSJC va dictar el 24 d’octubre de 2019 la
sentència núm. 798/2019, notificada l’11 de novembre, dins del procediment ordinari
núm. 358/2016 en què torna a desestimar el recurs interposat per aquesta corporació
en relació a la CON2016010551 per l’autorització d’obres d’EIXAMPLAMENT DEL
PONT SANT QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA BV-5227, AL TM DE SANT
QUIRZE DE BESORA (exped. Núm. UDPH 2013001842), corresponent al període de
facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
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En ambdues sentències, el TSJC fa seus els arguments de la Junta de Finances
(actualment Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya) del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i condemna a la Diputació de Barcelona a
unes costes processals de 3.000,00 euros per cadascuna d’elles.
És molt previsible, atesa la identitat de la reclamació, que el recurs contenciós
administratiu núm. 222/2018 acabi amb una sentència desestimatòria i amb una
condemna en costes de 3.000 euros. Tenint en compte que la liquidació objecte del
recurs és de 383,91 euros, IVA inclòs, resulta antieconòmic continuar amb la
impugnació.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
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 al desistiment
dels recursos interposats en el seu dia.
És per tot això que es recomana desistir en el procediment de referència amb la
finalitat d’aconseguir un estalvi en la imposició de les costes.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació del
Ple, segons l'apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DESISTIR, com a part demandant, en el recurs contenciós administratiu núm.
222/2018, que es tramita davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que va interposar la
Diputació de Barcelona contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació
núm. 1619/17) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, es confirma la
liquidació CON2017010598 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2016, en
concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
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per a l’execució de les obres descrites al projecte d’eixamplament del Pont Sant Quirze
de Besora a la carretera BV-5227, al TM de Sant Quirze de Besora (exp. núm. UDPH
2013001842).
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment
en el recurs contenciós administratiu núm. 221/2018, interposat per la Diputació
de Barcelona contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació
núm. 1621/17) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual
es confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització
dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a
l’expedient UDPH 2014000013, corresponent a l’exercici 2016, ateses la
Sentència de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC,
de data 7 d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de
novembre de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i
confirmaven el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp.
núm. 2018/0003665).- 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:
“Per Decret de la Presidència núm. 2692/18, de 26 de març, es va acordar interposar
recurs contenciós administratiu -núm. 221/2018- que es tramita davant la Secció
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació núm.
1621/17) per la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació CON2017010599 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2016,
en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
per construir un itinerari de vianants a la carretera BV-5034, TM de Sant Vicenç de
Montalt (exp. núm. UDPH 2014000013).
La Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat la
sentència núm. 749/2019, de 7 d’octubre, notificada el 30 d’octubre de 2019, que
desestima el recurs interposat per aquesta corporació contra la resolució de 6
d’octubre de 2016 (Reclamació núm. 1414/2016) que desestimava la reclamació
economicoadministrativa que es va interposar en el seu dia i confirma la liquidació
CON2016010552 en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic
hidràulic per l’autorització d’obres d’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV5034, TM SANT VICENÇ DE MONTALT (exped. Núm. UDPH 2014000013),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
Quasi simultàniament, la mateixa secció del TSJC va dictar el 24 d’octubre de 2019 la
sentència núm. 798/2019, notificada l’11 de novembre, dins del procediment ordinari
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núm. 358/2016 en què torna a desestimar el recurs interposat per aquesta corporació
en relació a la CON2016010551 per l’autorització d’obres d’EIXAMPLAMENT DEL
PONT SANT QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA BV-5227, AL TM DE SANT
QUIRZE DE BESORA (exped. Núm. UDPH 2013001842), corresponent al període de
facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
En ambdues sentències, el TSJC fa seus els arguments de la Junta de Finances
(actualment Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya) del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i condemna a la Diputació de Barcelona a
unes costes processals de 3.000,00 euros per cadascuna d’elles.
És molt previsible, atesa la identitat de la reclamació, que el recurs contenciós
administratiu núm. 221/2018 acabi amb una sentència desestimatòria i amb una
condemna en costes de 3.000 euros. Tenint en compte que la liquidació objecte del
recurs és de 27,95 euros, IVA inclòs, resulta antieconòmic continuar amb la
impugnació.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
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 al desistiment
dels recursos interposats en el seu dia.
És per tot això que es recomana desistir en el procediment de referència amb la
finalitat d’aconseguir un estalvi en la imposició de les costes.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació del
Ple, segons l'apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DESISTIR, com a part demandant, en el recurs contenciós administratiu núm.
642/2018, que es tramita davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa
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Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que va interposar la
Diputació de Barcelona contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació
núm. 1621/17) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació CON2017010599 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2016,
en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
per construir un itinerari de vianants a la carretera BV-5034, TM de Sant Vicenç de
Montalt (exp. núm. UDPH 2014000013).
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment
en el recurs contenciós administratiu núm. 223/2018, interposat per la Diputació
de Barcelona contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació
núm. 1622/17) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual
es confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització
dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a
l’expedient UDPH 2014004121, corresponent a l’exercici 2016, ateses la
Sentència de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC,
de data 7 d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de
novembre de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i
confirmaven el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp.
núm. 2018/0003667).- 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:
“Per Decret de la Presidència núm. 3251/2018, de 12 d’abril, es va acordar interposar
recurs contenciós administratiu -núm. 223/2018- que es tramita davant la Secció
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació núm.
1622/2017) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació CON2017010600 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2016,
en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
d’obres per construir una passera de vianants a la carretera BV-5114, PK 5+280, TM
Campins (exp. núm. UDPH 2014004121).
La Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat la
sentència núm. 749/2019, de 7 d’octubre, notificada el 30 d’octubre de 2019, que
desestima el recurs interposat per aquesta corporació contra la resolució de 6
d’octubre de 2016 (Reclamació núm. 1414/2016) que desestimava la reclamació
economicoadministrativa que es va interposar en el seu dia i confirma la liquidació
CON2016010552 en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic
hidràulic per l’autorització d’obres d’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-
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5034, TM SANT VICENÇ DE MONTALT (exped. núm. UDPH 2014000013),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
Quasi simultàniament, la mateixa secció del TSJC va dictar el 24 d’octubre de 2019 la
sentència núm. 798/2019, notificada l’11 de novembre, dins del procediment ordinari
núm. 358/2016 en què torna a desestimar el recurs interposat per aquesta corporació
en relació a la CON2016010551 per l’autorització d’obres d’EIXAMPLAMENT DEL
PONT SANT QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA BV-5227, AL TM DE SANT
QUIRZE DE BESORA (exped. núm. UDPH 2013001842), corresponent al període de
facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
En ambdues sentències, el TSJC fa seus els arguments de la Junta de Finances
(actualment Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya) del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i condemna a la Diputació de Barcelona a
unes costes processals de 3.000,00 euros per cadascuna d’elles.
És molt previsible, atesa la identitat de la reclamació, que el recurs contenciós
administratiu núm. 223/2018 acabi amb una sentència desestimatòria i amb una
condemna en costes de 3.000 euros. Tenint en compte que la liquidació objecte del
recurs és de 138,88 euros, IVA inclòs, resulta antieconòmic continuar amb la
impugnació.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
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 al desistiment
dels recursos interposats en el seu dia.
És per tot això que es recomana desistir en el procediment de referència amb la
finalitat d’aconseguir un estalvi en la imposició de les costes.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació del
Ple, segons l'apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
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En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DESISTIR, com a part demandant, en el recurs contenciós administratiu núm.
223/2018, que es tramita davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que va interposar la
Diputació de Barcelona contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació
núm. 1622/2017) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, es confirma la
liquidació CON2017010600 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2016, en
concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
d’obres per construir una passera de vianants a la carretera BV-5114, PK 5+280, TM
Campins (exp. núm. UDPH 2014004121).
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment
en el recurs contenciós administratiu núm. 214/2018, interposat per la Diputació
de Barcelona contra la resolució dictada el 21 de març de 2018 (RAD18000015)
pel director de l’ACA, en la qual confirma la resolució de 16 de gener de 2018
que estableix un cànon per l’ocupació del domini públic hidràulic, ateses la
Sentència de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC,
de data 7 d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de
novembre de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i
confirmaven el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp.
núm. 2018/0007943).- 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:
“Per Decret de la Presidència núm. 4714/2018, de 17 de maig, es va acordar
interposar recurs contenciós administratiu -núm. 214/2018- que es tramita davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona contra la resolució de 21 de març
de 2018 (RAD18000015) emesa pel director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
en la qual confirma la resolució de 16 de gener de 2018 d’autorització per a l’execució
de les obres del projecte d’itinerari de vianants a la BV-5224 del PK 8+000 al 8+800 i
la BV-5228 del PK 0+000 al 0+580 al terme municipal de Sant Vicenç de Torelló i el
càlcul del cànon que la Diputació de Barcelona ha de pagar anualment.
La Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat la
sentència núm. 749/2019, de 7 d’octubre, notificada el 30 d’octubre de 2019, que
desestima el recurs interposat per aquesta corporació contra la resolució de 6
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d’octubre de 2016 (Reclamació núm. 1414/2016) que desestimava la reclamació
economicoadministrativa que es va interposar en el seu dia i confirma la liquidació
CON2016010552 en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic
hidràulic per l’autorització d’obres d’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV5034, TM SANT VICENÇ DE MONTALT (exped. núm. UDPH 2014000013),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
Quasi simultàniament, la mateixa secció del TSJC va dictar el 24 d’octubre de 2019 la
sentència núm. 798/2019, notificada l’11 de novembre, dins del procediment ordinari
núm. 358/2016 en què torna a desestimar el recurs interposat per aquesta corporació
en relació a la CON2016010551 per l’autorització d’obres d’EIXAMPLAMENT DEL
PONT SANT QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA BV-5227, AL TM DE SANT
QUIRZE DE BESORA (exped. núm. UDPH 2013001842), corresponent al període de
facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
En ambdues sentències, el TSJC fa seus els arguments de la Junta de Finances
(actualment Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya) del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i condemna a la Diputació de Barcelona a
unes costes processals de 3.000,00 euros per cadascuna d’elles.
És molt previsible, atesa la identitat de la reclamació, que el recurs contenciós
administratiu núm. 214/2018 acabi amb una sentència desestimatòria i amb una
condemna en costes de 3.000 euros. Tenint en compte el volum total de les
liquidacions que es poden derivar de dita autorització, resulta antieconòmic continuar
amb la impugnació.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
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 al desistiment
dels recursos interposats en el seu dia.
És per tot això que es recomana desistir en el procediment de referència amb la
finalitat d’aconseguir un estalvi en la imposició de les costes.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació del
Ple, segons l'apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
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En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DESISTIR, com a part demandant, en el recurs contenciós administratiu núm.
214/2018, que es tramita davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona i que va interposar la Diputació de Barcelona contra la resolució de 21 de
març de 2018 (RAD18000015) emesa pel director de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), en la qual confirma la resolució de 16 de gener de 2018 d’autorització per a
l’execució de les obres del projecte d’itinerari de vianants a la BV-5224 del PK 8+000
al 8+800 i la BV-5228 del PK 0+000 al 0+580 al terme municipal de Sant Vicenç de
Torelló i el càlcul del cànon que la Diputació de Barcelona ha de pagar anualment.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona.”
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment
en el recurs contenciós administratiu núm. 128/2018, interposat per la Diputació
de Barcelona contra la resolució dictada l’11 d’abril de 2018 (Reclamació núm.
122/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a
l’expedient UDPH 20170001702, corresponent a l’exercici 2017, ateses la
Sentència de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC,
de data 7 d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de
novembre de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i
confirmaven el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp.
núm. 2018/0008065).- 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:
“Per Decret de la Presidència núm. 5830/18, de l’11 de juny, es va acordar interposar
recurs contenciós administratiu -núm. 128/2018- que es tramita davant la Secció
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya contra la resolució dictada l’11 d’abril de 2018 (Reclamació núm. 122/18)
per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es confirma la
liquidació CON2017010817 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
corresponent al període de facturació de 14 de setembre de 2017 a 31 de desembre
de 2017, en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per
l’autorització per a l’execució de les obres descrites projectes de millora del tram de la
BV-5031, entre el carrer Major i el PK-8+940, del TM Sant Vicenç de Montalt (exped.
núm. UDPH 20170001702).
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La Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat la
sentència núm. 749/2019, de 7 d’octubre, notificada el 30 d’octubre de 2019, que
desestima el recurs interposat per aquesta corporació contra la resolució de 6
d’octubre de 2016 (Reclamació núm. 1414/2016) que desestimava la reclamació
economicoadministrativa que es va interposar en el seu dia i confirma la liquidació
CON2016010552 en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic
hidràulic per l’autorització d’obres d’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV5034, TM SANT VICENÇ DE MONTALT (exped. núm. UDPH 2014000013),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
Quasi simultàniament, la mateixa secció del TSJC va dictar el 24 d’octubre de 2019 la
sentència núm. 798/2019, notificada l’11 de novembre, dins del procediment ordinari
núm. 358/2016 en què torna a desestimar el recurs interposat per aquesta corporació
en relació a la CON2016010551 per l’autorització d’obres d’EIXAMPLAMENT DEL
PONT SANT QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA BV-5227, AL TM DE SANT
QUIRZE DE BESORA (exped. núm. UDPH 2013001842), corresponent al període de
facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
En ambdues sentències, el TSJC fa seus els arguments de la Junta de Finances
(actualment Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya) del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i condemna a la Diputació de Barcelona a
unes costes processals de 3.000,00 euros per cadascuna d’elles.
És molt previsible, atesa la identitat de la reclamació, que el recurs contenciós
administratiu núm. 128/2018 acabi amb una sentència desestimatòria i amb una
condemna en costes de 3.000 euros. Tenint en compte que la liquidació objecte del
recurs és de 8,24 euros, IVA inclòs, resulta antieconòmic continuar amb la
impugnació.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
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 al desistiment
dels recursos interposats en el seu dia.
És per tot això que es recomana desistir en el procediment de referència amb la
finalitat d’aconseguir un estalvi en la imposició de les costes.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació del
Ple, segons l'apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de
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competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DESISTIR, com a part demandant, en el recurs contenciós administratiu núm.
128/2018, que es tramita davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que va interposar la
Diputació de Barcelona contra la resolució dictada l’11 d’abril de 2018 (Reclamació
núm. 122/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, es confirma la
liquidació CON2017010817 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
corresponent al període de 14 de setembre de 2017 a 31 de desembre de 2017, en
concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
per a l’execució de les obres descrites projectes de millora del tram de la BV-5031,
entre el carrer Major i el PK-8+940, del TM Sant Vicenç de Montalt (exped. Núm.
UDPH 201700017029.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment
en el recurs contenciós administratiu núm. 193/2018, interposat per la Diputació
de Barcelona contra la resolució dictada el 12 de juliol de 2018 (Reclamació núm.
268/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a
l’expedient UDPH 2017001659, corresponent a l’exercici 2018, ateses la
Sentència de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC
de data 7 d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de
novembre de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i
confirmaven el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp.
núm. 2018/0012873).- 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:
“Per Decret de la Presidència núm. 9074/2018, de 13 de setembre, es va acordar
interposar recurs contenciós administratiu -núm. 193/2018- que es tramita davant la
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya contra la resolució dictada el 12 de juliol de 2018 (Reclamació núm.
268/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es confirma
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la liquidació CON2017010843 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
corresponent al període de facturació de 13 d’octubre de 2017 al 13 de setembre de
2018, en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per
l’autorització per a l’execució de les obres descrites al projecte del projecte d’ampliació
del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista Alegre a la carretera B522, al TM Manlleu (exped. Núm. UDPH 2017001659).
La Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat la
sentència núm. 749/2019, de 7 d’octubre, notificada el 30 d’octubre de 2019, que
desestima el recurs interposat per aquesta corporació contra la resolució de 6
d’octubre de 2016 (Reclamació núm. 1414/2016) que desestimava la reclamació
economicoadministrativa que es va interposar en el seu dia i confirma la liquidació
CON2016010552 en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic
hidràulic per l’autorització d’obres d’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV5034, TM SANT VICENÇ DE MONTALT (exped. núm. UDPH 2014000013),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
Quasi simultàniament, la mateixa secció del TSJC va dictar el 24 d’octubre de 2019 la
sentència núm. 798/2019, notificada l’11 de novembre, dins del procediment ordinari
núm. 358/2016 en què torna a desestimar el recurs interposat per aquesta corporació
en relació a la CON2016010551 per l’autorització d’obres d’EIXAMPLAMENT DEL
PONT SANT QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA BV-5227, AL TM DE SANT
QUIRZE DE BESORA (exped. núm. UDPH 2013001842), corresponent al període de
facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
En ambdues sentències, el TSJC fa seus els arguments de la Junta de Finances
(actualment Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya) del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i condemna a la Diputació de Barcelona a
unes costes processals de 3.000,00 euros per cadascuna d’elles.
És molt previsible, atesa la identitat de la reclamació, que el recurs contenciós
administratiu núm. 193/2018 acabi amb una sentència desestimatòria i amb una
condemna en costes de 3.000 euros. Tenint en compte que la liquidació objecte del
recurs és de 1.416,86 euros, IVA inclòs, resulta antieconòmic continuar amb la
impugnació.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
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
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Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable al desistiment
dels recursos interposats en el seu dia.
És per tot això que es recomana desistir en el procediment de referència amb la
finalitat d’aconseguir un estalvi en la imposició de les costes.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació del
Ple, segons l'apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DESISTIR, com a part demandant, en el recurs contenciós administratiu núm.
193/2018, que es tramita davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que va interposar la
Diputació de Barcelona contra la resolució dictada el 12 de juliol de 2018 (Reclamació
núm. 268/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació CON2017010843 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), corresponent al període de facturació de 13 d’octubre de 2017 al 13 de
setembre de 2018, en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic
hidràulic per l’autorització per a l’execució de les obres descrites al projecte del
projecte d’ampliació del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista
Alegre a la carretera B-522, al TM Manlleu (exped. Núm. UDPH 2017001659).
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment
en el recurs contenciós administratiu núm. 644/2018, interposat per la Diputació
de Barcelona contra la resolució dictada el 20 de setembre de 2018 (Reclamació
núm. 322/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a
l’expedient UDPH 2013001842, corresponent a l’exercici 2017, ateses la
Sentència de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC
de data 7 d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de
novembre de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i
confirmaven el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp.
núm. 2018/0016805).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
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Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Per Decret de la Presidència núm. 11308/2018, de 31 d’octubre, es va acordar
interposar recurs contenciós administratiu -núm. 644/2018- que es tramita davant la
Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya contra la resolució dictada el 20 de setembre de 2018 (Reclamació núm.
322/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es confirma
la liquidació CON2018010511 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2017, en
concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
per a l’execució de les obres descrites al projecte d’eixamplament del Pont Sant Quirze
de Besora a la carretera BV-5227, al TM de Sant Quirze de Besora (exp. núm. UDPH
2013001842).
La Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat la
sentència núm. 749/2019, de 7 d’octubre, notificada el 30 d’octubre de 2019, que
desestima el recurs interposat per aquesta corporació contra la resolució de 6
d’octubre de 2016 (Reclamació núm. 1414/2016) que desestimava la reclamació
economicoadministrativa que es va interposar en el seu dia i confirma la liquidació
CON2016010552 en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic
hidràulic per l’autorització d’obres d’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV5034, TM SANT VICENÇ DE MONTALT (exped. núm. UDPH 2014000013),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
Quasi simultàniament, la mateixa secció del TSJC va dictar el 24 d’octubre de 2019 la
sentència núm. 798/2019, notificada l’11 de novembre, dins del procediment ordinari
núm. 358/2016 en què torna a desestimar el recurs interposat per aquesta corporació
en relació a la CON2016010551 per l’autorització d’obres d’EIXAMPLAMENT DEL
PONT SANT QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA BV-5227, AL TM DE SANT
QUIRZE DE BESORA (exped. núm. UDPH 2013001842), corresponent al període de
facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
En ambdues sentències, el TSJC fa seus els arguments de la Junta de Finances
(actualment Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya) del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i condemna a la Diputació de Barcelona a
unes costes processals de 3.000,00 euros per cadascuna d’elles.
És molt previsible, atesa la identitat de la reclamació, que el recurs contenciós
administratiu núm. 644/2018 acabi amb una sentència desestimatòria i amb una
condemna en costes de 3.000 euros. Tenint en compte que la liquidació objecte del
recurs és de 320,70 euros, sense IVA, resulta antieconòmic continuar amb la
impugnació.
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D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
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 al desistiment
dels recursos interposats en el seu dia.
És per tot això que es recomana desistir en el procediment de referència amb la
finalitat d’aconseguir un estalvi en la imposició de les costes.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació del
Ple, segons l'apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DESISTIR, com a part demandant, en el recurs contenciós administratiu núm.
644/2018, que es tramita davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que va interposar la
Diputació de Barcelona contra la resolució dictada el 20 de setembre de 2018
(Reclamació núm. 322/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, es
confirma la liquidació CON2018010511 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2017,
en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
per a l’execució de les obres descrites al projecte d’eixamplament del Pont Sant Quirze
de Besora a la carretera BV-5227, al TM de Sant Quirze de Besora (exp. núm. UDPH
2013001842).
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment
en el recurs contenciós administratiu núm. 642/2018, interposat per la Diputació
de Barcelona contra la resolució dictada el 20 de setembre de 2018 (Reclamació
núm. 318/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
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confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a
l’expedient UDPH 2014000013, corresponent a l’exercici 2017, ateses la
Sentència de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC
de data 7 d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de
novembre de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i
confirmaven el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp.
núm. 2018/0016807).- 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:
“Per Decret de la Presidència núm. 11307/2018, de 31 d’octubre, es va acordar
interposar recurs contenciós administratiu -núm. 642/2018- que es tramita davant la
Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya contra la resolució dictada el 20 de setembre de 2018 (Reclamació núm.
318/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es confirma
la liquidació CON2018010512 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2017, en
concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
per a construir un itinerari de vianants a la carretera BV-5034, TM de Sant Vicenç de
Montalt (exp. núm. UDPH 2014000013).
La Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat la
sentència núm. 749/2019, de 7 d’octubre, notificada el 30 d’octubre de 2019, que
desestima el recurs interposat per aquesta corporació contra la resolució de 6
d’octubre de 2016 (Reclamació núm. 1414/2016) que desestimava la reclamació
economicoadministrativa que es va interposar en el seu dia i confirma la liquidació
CON2016010552 en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic
hidràulic per l’autorització d’obres d’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV5034, TM SANT VICENÇ DE MONTALT (exped. núm. UDPH 2014000013),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
Quasi simultàniament, la mateixa secció del TSJC va dictar el 24 d’octubre de 2019 la
sentència núm. 798/2019, notificada l’11 de novembre, dins del procediment ordinari
núm. 358/2016 en què torna a desestimar el recurs interposat per aquesta corporació
en relació a la CON2016010551 per l’autorització d’obres d’EIXAMPLAMENT DEL
PONT SANT QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA BV-5227, AL TM DE SANT
QUIRZE DE BESORA (exped. núm. UDPH 2013001842), corresponent al període de
facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
En ambdues sentències, el TSJC fa seus els arguments de la Junta de Finances
(actualment Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya) del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i condemna a la Diputació de Barcelona a
unes costes processals de 3.000,00 euros per cadascuna d’elles.
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És molt previsible, atesa la identitat de la reclamació, que el recurs contenciós
administratiu núm. 642/2018 acabi amb una sentència desestimatòria i amb una
condemna en costes de 3.000 euros. Tenint en compte que la liquidació objecte del
recurs és de 23,10 euros, sense l’IVA, resulta antieconòmic continuar amb la
impugnació.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
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 al desistiment
dels recursos interposats en el seu dia.
És per tot això que es recomana desistir en el procediment de referència amb la
finalitat d’aconseguir un estalvi en la imposició de les costes.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació del
Ple, segons l'apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DESISTIR, com a part demandant, en el recurs contenciós administratiu núm.
642/2018, que es tramita davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que va interposar la
Diputació de Barcelona contra la resolució dictada el 20 de setembre de 2018
(Reclamació núm. 318/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, es
confirma la liquidació CON2018010512 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2017,
en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
per construir un itinerari de vianants a la carretera BV-5034, al TM de Sant Vicenç de
Montalt (exp. núm. UDPH 2014000013).
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
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12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment
en el recurs contenciós administratiu núm. 641/2018, interposat per la Diputació
de Barcelona contra la resolució dictada el 19 de setembre de 2018 (Reclamació
núm. 323/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a
l’expedient UDPH 2014004121, corresponent a l’exercici 2017, ateses la
Sentència de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC
de data 7 d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de
novembre de 2018, que desestimaven la reclamació economicoadministrativa i
confirmaven el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp.
núm. 2018/0016809).- 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:
“Per Decret de la Presidència núm. 11301/2018, de 31 d’octubre, es va acordar
interposar recurs contenciós administratiu -núm. 641/2018- que es tramita davant la
Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya contra la resolució dictada el 19 de setembre de 2018 (Reclamació núm.
323/2018) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació CON2018010513 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2017,
en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
d’execució d’obres per construir una passera de vianants a la carretera BV-5114, PK
5+280, TM Campins (exp. núm. UDPH 2014004121).
La Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat la
sentència núm. 749/2019, de 7 d’octubre, notificada el 30 d’octubre de 2019, que
desestima el recurs interposat per aquesta corporació contra la resolució de 6
d’octubre de 2016 (Reclamació núm. 1414/2016) que desestimava la reclamació
economicoadministrativa que es va interposar en el seu dia i confirma la liquidació
CON2016010552 en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic
hidràulic per l’autorització d’obres d’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV5034, TM SANT VICENÇ DE MONTALT (exped. núm. UDPH 2014000013),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
Quasi simultàniament, la mateixa secció del TSJC va dictar el 24 d’octubre de 2019 la
sentència núm. 798/2019, notificada l’11 de novembre, dins del procediment ordinari
núm. 358/2016 en què torna a desestimar el recurs interposat per aquesta corporació
en relació a la CON2016010551 per l’autorització d’obres d’EIXAMPLAMENT DEL
PONT SANT QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA BV-5227, AL TM DE SANT
QUIRZE DE BESORA (exped. núm. UDPH 2013001842), corresponent al període de
facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
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En ambdues sentències, el TSJC fa seus els arguments de la Junta de Finances
(actualment Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya) del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i condemna a la Diputació de Barcelona a
unes costes processals de 3.000,00 euros per cadascuna d’elles.
És molt previsible, atesa la identitat de la reclamació, que el recurs contenciós
administratiu núm. 641/2018 acabi amb una sentència desestimatòria i amb una
condemna en costes de 3.000 euros. Tenint en compte que la liquidació objecte del
recurs és de 115,83 euros, sense IVA, resulta antieconòmic continuar amb la
impugnació.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
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 al desistiment
dels recursos interposats en el seu dia.
És per tot això que es recomana desistir en el procediment de referència amb la
finalitat d’aconseguir un estalvi en la imposició de les costes.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació del
Ple, segons l'apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DESISTIR, com a part demandant, en el recurs contenciós administratiu núm.
641/2018, que es tramita davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que va interposar la
Diputació de Barcelona contra la resolució dictada el 19 de setembre de 2018
(Reclamació núm. 323/2018) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, es
confirma la liquidació CON2018010513 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2017,
en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització
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d’execució d’obres per construir una passera de vianants a la carretera BV-5114, PK
5+280, TM Campins UDPH 2014004121.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment
en el recurs d’apel·lació núm. 202/2019, interposat per la Diputació de Barcelona
contra la sentència núm. 35/2019, de 13 de febrer, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 453/2017-E, per la
qual es confirma la resolució d’autorització emesa el 16 d’octubre de 2017 per
l’ACA per a l’execució d’obres de UDPH 2017001659 i el càlcul del cànon que la
Diputació ha de pagar, ateses la Sentència de la Secció Segona de la Sala del
Contenciós Administratiu del TSJC de data 7 d’octubre de 2019 i la Sentència de
la Secció Tercera, de data 13 de novembre de 2018, que desestimaven la
reclamació economicoadministrativa i confirmaven el cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic (Exp. núm. 2019/0005494).- 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:
“Per Decret de la Presidència núm. 3151/2019, de 15 de març, es va acordar
interposar recurs d’apel·lació -núm. 202/2019- que es tramita davant la Secció Tercera
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
contra la sentència núm. 35/2019, de 13 de febrer, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 453/2017-E, per la qual
es confirma la resolució d’autorització emesa el 16 d’octubre de 2017 per l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) per a l’execució de les obres descrites al projecte
d’ampliació del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista Alegre a la
carretera B-522, al TM Manlleu (exped. núm. UDPH 2017001659) i el càlcul del cànon
que la Diputació de Barcelona ha de pagar.
La Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat la
sentència núm. 749/2019, de 7 d’octubre, notificada el 30 d’octubre de 2019, que
desestima el recurs interposat per aquesta corporació contra la resolució de 6
d’octubre de 2016 (Reclamació núm. 1414/2016) que desestimava la reclamació
economicoadministrativa que es va interposar en el seu dia i confirma la liquidació
CON2016010552 en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic
hidràulic per l’autorització d’obres d’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV5034, TM SANT VICENÇ DE MONTALT (exped. núm. UDPH 2014000013),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
Quasi simultàniament, la mateixa secció del TSJC va dictar el 24 d’octubre de 2019 la
sentència núm. 798/2019, notificada l’11 de novembre, dins del procediment ordinari
núm. 358/2016 en què torna a desestimar el recurs interposat per aquesta corporació
en relació a la CON2016010551 per l’autorització d’obres d’EIXAMPLAMENT DEL
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PONT SANT QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA BV-5227, AL TM DE SANT
QUIRZE DE BESORA (exped. Núm. UDPH 2013001842), corresponent al període de
facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015.
En ambdues sentències, el TSJC fa seus els arguments de la Junta de Finances
(actualment Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya) del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i condemna a la Diputació de Barcelona a
unes costes processals de 3.000,00 euros per cadascuna d’elles.
És molt previsible, atesa la identitat de la reclamació, que el recurs d’apel·lació núm.
202/2019 acabi amb una sentència desestimatòria i amb una condemna en costes de
3.000 euros. Tenint en compte el volum total de les liquidacions que es poden derivar
de dita autorització, resulta antieconòmic continuar amb la impugnació.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
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 al desistiment
dels recursos interposats en el seu dia.
És per tot això que es recomana desistir en el procediment de referència amb la
finalitat d’aconseguir un estalvi en la imposició de les costes.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació del
Ple, segons l'apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DESISTIR, com a part apel·lant, en el recurs d’apel·lació núm. 202/2019, que
es tramita davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i que va interposar la Diputació de Barcelona contra
la sentència núm. 35/2019, de 13 de febrer, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 9 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 453/2017-E, per la qual es confirma la
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resolució d’autorització emesa el 16 d’octubre de 2017 per l’ACA per a l’execució de
les obres descrites al projecte d’ampliació del pont de Can Molas i millora de l’accés
del veïnat de Vista Alegre a la carretera B-522, al TM Manlleu (exped. núm. UDPH
2017001659) i el càlcul del cànon que la Diputació de Barcelona ha de pagar.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de la
Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, de 15 d’octubre de 2019, que
desestima el recurs contenciós administratiu núm. 231/2018-B, procediment
abreujat, interposat per GURRI, SCP, contra el Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 6499, de 22 de juny de 2018, pel qual es va
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 33/17 formulada
pel demandant, pels danys i perjudicis derivats de l’accident ocorregut el dia 3
d’abril de 2017, a l’altura del pk 1,4 de la carretera BV-5306, a causa de la col·lisió
del seu vehicle OPEL ASTRA, contra un porc senglar que va irrompre
sobtadament a la via (Exp. núm. 2018/0011084).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que
és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, per sentència núm. 238/2019,
de 15 d’octubre, recaiguda en el procediment abreujat núm. 231/2018-B, ha
desestimat la demanda promoguda per GURRI, SCP, que impugnava el Decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 6499, de 22 de juny de 2018, pel qual
es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 33/17 formulada pel
demandant, pels danys i perjudicis derivats de l’accident ocorregut el dia 3 d’abril de
2017, a l’altura del pk 1,4 de la carretera BV-5306, a causa de la col·lisió del seu
vehicle OPEL ASTRA, matrícula XXX contra un porc senglar que va irrompre
sobtadament a la via.
GURRI, SCP, interessava una indemnització de 384,12 euros pels danys materials
que va patir el seu vehicle, a conseqüència de la falta de conservació i manteniment
de la carretera, que concreta en l’absència de tancament de la via i de senyalització de
perill d’animals salvatges. Aquestes al·legacions han estat rebutjades pel Jutjat en
considerar que l’informe de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta corporació, que consta en l’expedient administratiu, assenyala que
existeixen senyals d’animals en llibertat (P-24) en ambdós sentits de la marxa, que
adverteixen d’aquesta circumstància en un tram de 4 kilòmetres, dins del qual es troba
el punt quilomètric on va ocórrer l’accident, i per altra banda, al tractar-se d’una
carretera convencional, no hi ha obligació legal de posar tanques.
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Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6 de Barcelona, núm. 238/2019, de 15 d’octubre, recaiguda en el
procediment abreujat núm. 231/2018-B, favorable per als interessos de la Diputació,
que desestima la demanda promoguda per GURRI, SCP contra el Decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 6499, de 22 de juny de 2018, pel qual
es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 33/17 formulada pel
demandant, pels danys i perjudicis derivats de l’accident ocorregut el dia 3 d’abril de
2017, a l’altura del pk 1,4 de la carretera BV-5306, a causa de la col·lisió del seu
vehicle OPEL ASTRA, matrícula XXX contra un porc senglar que va irrompre
sobtadament a la via.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona.”
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del
Decret judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, de
17 de setembre de 2019, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona,
que acorda tenir per desistida a la part actora en el recurs contenciós
administratiu núm. 332/2018-E, procediment abreujat, interposat per la senyora
XXX, contra el Decret de 16 d’abril de 2018, dictat pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la informació de la Diputació de
Barcelona, pel qual es desestimava la petició de millora per anys de serveis
prestats sol·licitada per la recurrent (Exp. núm. 2018/0015407).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del
present Dictamen, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant Decret judicial
núm. 42/2019, de 17 de setembre, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha
declarat la terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes en el

Àrea de Presidència
Secretaria General

procediment abreujat núm. 332/2018-E, que va instar la senyora XXX contra el Decret
dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació el dia 15 de juny de 2018 pel qual es desestimava la petició de millora per
anys de serveis prestats sol·licitada per la recurrent.
Vist el desistiment de la recurrent, acordat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona, es considera que s’ha posat fi a la via judicial de forma beneficiosa per
als interessos de la Diputació de Barcelona.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret judicial núm. 42/2019, que no
afecta els interessos de la Diputació de Barcelona, dictat el 17 de setembre de 2019
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona en el procediment abreujat
núm. 332/2018-E, pel qual s’acorda tenir per desistida a la part recurrent, la senyora
XXX, i es declara la terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en
costes.
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona.”
16.- Dictamen que proposa per delegació de la Presidència, donar compte del
Decret judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, de
16 de setembre de 2019, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona,
que acorda tenir per desistida a la part actora en el recurs contenciós
administratiu núm. 418/2018-C, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX,
contra la resolució de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de
Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 2018/0018872).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del
present Dictamen, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant Decret judicial
núm. 41/2019, de 16 de setembre, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha
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declarat la terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes en el
procediment abreujat núm. 418/2018-C, que va instar el senyor XXX contra la
resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el
recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel
recurrent.
Vist el desistiment de la recurrent, acordat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona, es considera que s’ha posat fi a la via judicial de forma beneficiosa per
als interessos de la Diputació de Barcelona.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret judicial núm. 41/2019, que no
afecta els interessos de la Diputació de Barcelona, dictat el 16 de setembre de 2019
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona en el procediment abreujat
núm. 418/2018-C, pel qual s’acorda tenir per desistida a la part recurrent, el senyor
XXX, i es declara la terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en
costes.
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona.”
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del
Decret judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona,
de 23 de setembre de 2019, favorable als interessos de la Diputació de
Barcelona, que acorda tenir per desistida a la part actora en el recurs contenciós
administratiu núm. 388/2018-BR, procediment abreujat, interposat per la senyora
XXX, contra la resolució de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de
Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat envers el Decret de 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0005086).- La Junta,
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de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del
present Dictamen, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant Decret de 23 de
setembre de 2019, ha declarat la finalització del procediment abreujat
núm. 388/2018-BR que va instar la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de
2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat
contra el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de
millora per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Vist el desistiment de la recurrent que ha comportat que el Jutjat Contenciós
Administratiu núm.14 de Barcelona hagi declarat la finalització del procediment, es
considera que s’ha posat fi a la via judicial de forma beneficiosa per als interessos de
la Diputació de Barcelona.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret, que no afecta els interessos de
la Diputació de Barcelona, dictat el 23 de setembre de 2019 pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 14 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 388/2018-BR, pel
qual es declara la finalització del procediment judicial instat per la senyora XXX, l’arxiu
del recurs i la devolució de l’expedient administratiu.
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona.”
18.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10843, de data 3 d’octubre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 487/2018-BY, procediment abreujat, interposat pel senyor
XXX, contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i personals soferts el
dia 26 d’octubre de 2016, quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera
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BV-1201 a causa del mal estat de la calçada (Exp. núm. 2019/0005426).- La Junta,
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 487/2018-BY, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX
contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials i personals soferts el dia 26 d’octubre de
2016, quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera BV-1201 a causa del
mal estat de la calçada.
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 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.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
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. 487/2018-BY, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14
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de Barcelona, interposat pel senyor XXX contra la desestimació per silenci
administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials i personals soferts el dia 26 d’octubre de 2016, quan circulava amb la seva
motocicleta per la carretera BV-1201 a causa del mal estat de la calçada.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en que pugui derivar.
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part
interessada.”
19.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 171, de data 14 de gener de
2020, pel qual s’acorda comparèixer com a part codemandada, juntament amb
els sindicats CCOO, CGT, UGT i INTERSINDICAL-CSC, en el procediment
electoral núm. 369/2019-A, així com en la peça separada de mesures cautelars
coetànies núm. 10/2019-A formada en el procediment principal, interposat pel
senyor XXX, contra el laude arbitral núm. B-139/2019 que va declarar la validesa
del cens electoral de les eleccions convocades per escollir els membres de la
Junta de Personal de la Diputació de Barcelona, el qual inclou els funcionaris
adscrits a l’Organisme de Gestió Tributària (Exp. núm. 2019/0011413).- La Junta
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Social número 21 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona per
comparèixer com a part codemandada, juntament amb els sindicats CCOO, CGT,
UGT i INTERSINDICAL-CSC en el procediment electoral núm. 369/2019-A,
interposat pel senyor XXX contra el laude arbitral núm. B-139/2019, que va declarar
la validesa del cens electoral de les eleccions convocades per escollir els membres
de la Junta de Personal de la Diputació de Barcelona, el qual inclou els funcionaris
adscrits a l’Organisme de Gestió Tributària.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 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 de la Diputació ha emès informe pel qual es mostra favorable a
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personar-s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la
defensa i representació de la Diputació de Barcelona en el recurs esmentat.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019
(publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz
Romero, diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan
delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social número 21 de Barcelona com a part
codemandada, juntament amb els sindicats CCOO, CGT, UGT i INTERSINDICALCSC en el procediment electoral núm. 369/2019-A, interposat pel senyor XXX contra
el laude arbitral núm. B-139/2019 que va declarar la validesa del cens electoral de les
eleccions convocades per escollir els membres de la Junta de Personal de la
Diputació de Barcelona, el qual inclou els funcionaris adscrits a l’Organisme de
Gestió Tributària.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta corporació, 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.”
20.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14391, de data 12 de
desembre de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 236/2019-C
interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 14 de gener de 2019 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, per la qual s’exclou al recurrent de la borsa
constituïda per proveir, mitjançant nomenament interí, llocs de treball
d’Operador/a de comunicacions (convocatòria S-02/18) (Exp. núm.
2019/0016138).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, mitjançant ofici de 31 de
juliol de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
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demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 236/2019-C, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 14 de gener de 2019 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, per la qual s’exclou al recurrent de la borsa constituïda per
proveir, mitjançant nomenament interí, llocs de treball d’Operador/a de comunicacions
(convocatòria S-02/18).
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delgats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 236/2019-C, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 14 de gener de 2019 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
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la Diputació de Barcelona, per la qual s’exclou al recurrent de la borsa constituïda per
proveir, mitjançant nomenament interí, llocs de treball d’Operador/a de comunicacions
(convocatòria S-02/18).
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
21.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13074, de data 19 de
novembre de 2019, dictat per delegació del Ple, pel qual s’acorda comparèixer
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el
procediment abreujat núm. 295/2019-B interposat per la senyora XXX, l’acord del
Ple de 25 d’abril de 2019 de la Diputació de Barcelona, pel qual es va desestimar
el recurs de reposició formulat contra la data d’efectes econòmics de l’acord del
Ple de 20 de desembre de 2018, que va aprovar la primera Relació de Llocs de
Treball de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la seva
integració en la Relació de Llocs de Treball de la corporació (Exp. núm.
2019/0017612).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, mitjançant ofici d’1 d’octubre
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 295/2019-B, procediment abreujat,
interposat per la senyora XXX contra l’Acord del Ple de 25 d’abril de 2019 de la
Diputació de Barcelona, pel qual es va desestimar el recurs de reposició formulat
contra la data d’efectes econòmics de l’Acord del Ple de 20 de desembre de 2018, que
va aprovar la primera Relació de Llocs de Treball de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona i la seva integració en la Relació de Llocs de Treball de la
corporació.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei

Àrea de Presidència
Secretaria General

municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb el punt 3 de l’apartat segon de l’Acord del Ple núm. 92, de 23 de juliol de
2019, sobre delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de la
Presidència (publicat al BOPB de 26 de juliol de 2019), la competència per dictar
aquesta resolució és de la Presidència, per delegació del Ple.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 295/2019-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra l’Acord del Ple de 25 d’abril de 2019 de
la Diputació de Barcelona, pel qual es va desestimar el recurs de reposició formulat
contra la data d’efectes econòmics de l’Acord del Ple de 20 de desembre de 2018, que
va aprovar la primera Relació de Llocs de Treball de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona i la seva integració en la Relació de Llocs de Treball de la
corporació.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9
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.”
Direcció de Relacions Internacionals
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
definitivament la revocació parcial, per import de 2.657,98 euros, en relació amb
la subvenció atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 24 de
novembre de 2016, a favor de l'entitat Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs per
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l'acció "Prou exportació d'armes a països en conflicte i tensió!", per import de
44.858 €, a conseqüència de no haver justificat íntegrament la quantia
subvencionada (Exp. núm. 2016/5973).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“
I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit
internacional i d’educació per al desenvolupament.
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016 (AJG 265/16), la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, va aprovar les convocatòries que incorporen les bases
específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
a favor d’entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria:
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201620165120008393).
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades,
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de
les convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 201620165120008393.
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria
201620165120008383, per donar suport a accions de promoció dels drets humans en
l’àmbit internacional, l’acció “Prou exportació d'armes a països en conflicte i tensió!” de
l’entitat Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs va rebre una subvenció per import de
QUARANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS (44.858,08 €).
El pagament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona contemplava un
primer ingrés del 50% de l’import de la subvenció atorgada, que es tramitaria de forma
fraccionada. La primera fracció per import de 11.214,52 €, corresponent al 25 % de la
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subvenció, es va fer efectiva en data 27 de febrer de 2017 i la segona fracció, també
de 11.214,52 €, corresponent a l‘altre 25 % de la subvenció, es va fer efectiva el 18 de
maig de 2017.
D’altra banda, i d’acord amb el punt 18 de les Bases de la convocatòria, el segon
pagament corresponent al 40% de la subvenció es tramitaria una vegada rebuda i
comprovada la justificació d’almenys el 70 % del primer pagament. A l’informe parcial
justificatiu, de 4 d’octubre de 2017, l’entitat no va aconseguir justificar satisfactòriament
el mínim de 70 % del primer pagament i per tant, no es va procedir a l’ingrés del segon
pagament. El 10 % restant es reservava com a saldo a pagar segons l’excés justificat
per l’entitat beneficiària i fins al total de l’import de la subvenció atorgada, que tampoc
es va arribar a fer efectiu.
En data 1 i 4 de d’octubre de 2018 l’entitat va presentar justificació final de la
subvenció. Un cop analitzada, es van realitzar els requeriments oportuns per l’Oficina
de Cooperació al Desenvolupament i l’entitat va presentar contestació als mateixos.
Revisat el darrer compte justificatiu així com tota la documentació acreditativa de les
despeses presentades per l’entitat, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament (com
s’indica a l’acord 455/19 de data 10 d’octubre 2019), va considerar correctament
justificats per l’entitat QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS EUROS AMB DEU
CÈNTIMS (42.200,10 €).
En conseqüència, el centre gestor va emetre odre de pagament en data 17 de
desembre de 2018 per DINOU MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SIS
CÈNTIMS (19.771,06 €), corresponent a la diferència entre l’import correctament
justificat QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS EUROS AMB DEU CÈNTIMS (42.200,10
€) i l’import ja pagat a l’entitat de VINT-I DOS MIL QUATRE CENTS VINT-I-NOU
EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (22.429,04 €). Pagament que es va fer efectiu en
data 28 de desembre de 2018.
Seguidament, i de conformitat amb la proposta de l’informe tècnic de l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament de data de 20 setembre 2019, es va aprovar
inicialment en data 10 d’octubre 2019, mitjançant acord núm. 455/19 de la Junta de
Govern d’aquesta corporació, la revocació de la diferencia entre la subvenció
inicialment atorgada de QUARANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (44.858,08 €) i l’import correctament justificat de
QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS EUROS AMB DEU CÈNTIMS (42.200,10 €). És a
dir, es va acordar una revocació inicial parcial de DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTASET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (2.657,98 €) al Centre d'Estudis per la
Pau JM Delàs i es va atorgar a l’entitat un termini d’audiència de quinze dies, comptats
des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que presentés les al·legacions
i altres elements de prova que considerés oportunes.
En data 9 de desembre 2019 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament elabora un
informe en el que indica que en data 16 d’octubre de 2019, es va notificar l’esmentat
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acord 455/19 al Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs i es va obrir el termini per la
presentació d’al·legacions. Transcorreguts els quinze dies a comptar de l’endemà de la
notificació sense que l’entitat hagi presentat al·legacions a l’acord de revocació,
l’Oficina proposa la seva aprovació definitiva donant per reproduïts els arguments
indicats en l’acord núm. 455/19.
Així mateix, no es realitzarà un reajustament pressupostari de l’import citat en el
paràgraf anterior ja que aquest no ha estat incorporat com a romanent al pressupost
vigent de la corporació per l’any 2019.
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, en base a l’informe de
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 9 de desembre 2019, i de
conformitat amb l’acord núm. 455/19 de la Junta de Govern de data 10 d’octubre 2019,
es proposa revocar definitivament la quantitat de DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTASET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (2.657,98 €) al Centre d'Estudis per la
Pau JM Delàs en relació al projecte “Prou exportació d'armes a països en conflicte i
tensió!” subvencionat en el marc de la convocatòria 201620165120008383, en data 24
de novembre de 2016 mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
D’acord amb les Bases Específiques de la convocatòria 201620165120008383 per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18
de juliol de 2016.
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).
Vist concretament el que preveu l’article 30 de la LGS relatiu a la justificació de les
subvencions públiques.
Vist l’article 37, lletra c), de la LGS sobre l’obligació de justificació, així com el títol III
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l'actual Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per
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acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
del dia 9 de maig de 2017.
Vist l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
que fou aprovada definitivament per Acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada
al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009.
Atès que 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 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de data 16 de
desembre (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR, definitivament, la revocació parcial, per import DOS MIL SISCENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (2.657,98 €), en
relació amb la subvenció de QUARANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTAVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (44.858,08 €) atorgada a l’entitat Centre d'Estudis
per la Pau JM Delàs per l’acció “Prou exportació d'armes a països en conflicte i
tensió!”, en el marc de la convocatòria de subvencions 201620165120008383
aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de data 24 de novembre de
2016.
Segon.- NOTIFICAR els presents acords al Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
del Programa d’ajuts per a emergències municipals (Exp. núm. 2020/1571).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1. Els governs locals són responsables de garantir la continuïtat i regularitat d’uns
serveis que, per la seva immediatesa i proximitat, formen part del nucli essencial de
necessitats i interessos de les persones i de la seva vida en comunitat.
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2. Els recursos de què disposen els governs locals per a la prestació d’aquests serveis
poden veure’s greument danyats degut a situacions d’emergència que afecten
l'estabilitat d'edificis i infraestructures, el medi ambient i les àrees naturals, o la
seguretat immediata de les persones. La distribució espacial, el moment en què es
produeixen aquestes situacions o la seva intensitat varien notablement, de manera
que es fa difícil predeterminar quins han de ser els governs locals afectats i adoptar
les mesures de protecció oportunes.
3. Produït el dany en les infraestructures i les instal·lacions destinades a la prestació
dels serveis, els governs locals es veuen obligats a dur a terme actuacions no
previstes en els seus pressupostos i per a les quals no disposen de recursos
suficients, amb la qual cosa és fonamental disposar de mecanismes de cooperació
interadministrativa que permetin pal·liar els desperfectes, restablir el normal
funcionament dels serveis públics en els respectius territoris i, en definitiva,
recuperar les zones afectades.
4. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, compromesa amb el conjunt de
governs locals del seu àmbit territorial, exerceix les seves competències en matèria
de cooperació i assistència amb una vocació municipalista i orientada a prestar un
suport integral al conjunt de governs locals.
5. Davant una emergència en el territori de la província, és voluntat de la Diputació de
Barcelona que la col·laboració amb els governs locals del seu àmbit territorial
respongui a una planificació coherent i un desplegament eficient, i proporcioni una
cobertura ràpida i suficient a les emergències produïdes, tot garantint un suport
integral als governs locals.
6. El suport a emergències de la Diputació de Barcelona passa a emmarcar-se en el
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, en tant que instrument preferent a través
del qual la Diputació de Barcelona exerceix actualment, i fins a l’aprovació del nou
instrument de cooperació i assistència local que el derogui expressament, les seves
competències en matèria de cooperació i assistència local. En particular, els ajuts
que eventualment s’atorguin es configuren com suports puntuals, que, d’acord amb
el Protocol general de l’esmentat Pla, són ajuts no susceptibles de vehicular-se per
meses de concertació, catàleg de serveis o programes complementaris, i en els
quals s'acredita la concurrència de raons d'interès públic, social o econòmic que
concorren al cas concret.
7. La Junta de Govern d’aquesta corporació ja va aprovar en data 11 d’abril de 2019 el
Programa de suport a les emergències, en el marc de l’Ordenança General de
Subvencions (AJG 150/19). Per tal de millorar l’eficàcia i eficiència del suport que
presta la Diputació en aquest àmbit, es creu oportú aprovar un nou programa que,
en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals, esdevingui un instrument suficientment
àgil, transparent i flexible a les demandes que els municipis reclamen quan
s’enfronten a danys provocats per situacions excepcionals d’emergència. Les
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sol·licituds pendents de resoldre relatives a emergències succeïdes entre l’1 de
gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 es recondueixen al procediment
establert a l’article 16.3.c) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Barcelona.
8. Per això, es creu necessari aprovar aquest programa, i així no dificultar ni endarrerir
el suport sol·licitat pels ens locals que hagin patit danys, minimitzar l’impacte en les
hisendes locals, restablir a la major brevetat possible els serveis municipals i les
infraestructures afectades, i garantir la seguretat dels veïns.
Fonaments de dret
L’apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 2019,
i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre
de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per a l’atorgament d’aquest
tipus de subvencions.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Programa d’ajuts per a emergències municipals, que es conté
en l’annex 1 que forma part del present dictamen, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.
Segon. APROVAR la incorporació a la Seu Electrònica Corporativa, apartat “Tràmits
de la Xarxa de Governs Locals”, dels tràmits de sol·licitud i de justificació de despeses
en el marc del Programa d’ajuts per a emergències municipals, i aprovar les fitxes dels
esmentats tràmits, que es contenen en l’annex 2 que forma part del present dictamen, i
els formularis normalitzats dels tràmits de sol·licitud i de justificació de despeses a
utilitzar pels ens locals, que es contenen en l’annex 3 que forma part del present
dictamen.
Tercer. ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a
la Seu Electrònica Corporativa.
Quart. DECLARAR que el Programa d’ajuts per a emergències municipals entra en
vigor l’endemà de la seva aprovació i resta vigent mentre no s’adopti cap acte
derogatori.
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Cinquè. DEIXAR SENSE EFECTES el Programa de suport a les emergències aprovat
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 150/19, de data 11
d’abril de 2019, amb efectes des de 31 de desembre de 2019, sense perjudici de la
reconducció de les sol·licituds pendents de resoldre relatives a emergències succeïdes
entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 al procediment establert a
l’article 16.3.c) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona.
Sisè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació
del present dictamen.”
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Subdirecció d’Edificació
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
ampliació del termini d’execució, fins el 30 de març de 2020, de les obres
“projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipament de l’edifici Paranimf,
del Recinte Escola Industrial”, adjudicat a la UTE COMSA INSTALACIONES Y
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU, i COMSA, SAU, per motius no imputables al
contractista (Exp. 2014/9799).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 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-iun euros amb cinquanta-dos cèntims (4.092.021,52 €), IVA exclòs, més vuitcents 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:
- 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
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(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 13 de febrer de 2017, en el sentit
següent:
 Incloure en el seu objecte els nous preus continguts a l’acta de preus
contradictoris núm. 1, que incloïa 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 vuitantanou 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 trentaquatre 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
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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 en document contractual la modificació del contracte de les obres
de referència.

9.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 14 de
març de 2019 (ref. registre A 90/19), es va aprovar l’acta de preus
contradictoris núm. 2 de les obres de referència, que incloïa des del PC18, per
import de 10.179,16 €, al PC55, per import de 5.003,17 €, d’acord amb l’informe
de la direcció de l’obra, de data 4 de març de 2019, així com la modificació del
contracte signat en data 13 de febrer de 2017 i modificat en data 9 de novembre
de 2018, en el sentit següent:
- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus
contradictoris núm. 2, que incloïa del PC18 al PC55.
- Excloure del seu objecte els preus que es deixaven 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.
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- Ampliar el termini d’execució de les obres fins al 8 de setembre de 2019.
10. 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 dotze mil dos-cents noranta-set euros amb vinti-nou cèntims (12.297,29 €), 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
tres-cents setanta-vuit euros amb
a la Tresoreria de la Diputació de
segons rebut acreditatiu de data
1000074940).

SANTANDER, SA per import de set mil
trenta-set cèntims (7.378,37 €), dipositat
Barcelona per l’empresa COMSA, SAU,
9 d’abril de 2019 (assentament núm.

- Mitjançant aval de l’entitat BANCO SANTANDER, SA per import de quatre mil
nou-cents divuit euros amb noranta-dos cèntims (4.918,92 €), dipositat a la
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU, segons rebut
acreditatiu de data 9 d’abril de 2019 (assentament núm. 1000074908).
11. En data 16 d’abril de 2019, 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 en document contractual la modificació del contracte de les obres de
referència.
12. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 9 de maig
de 2019 (ref. registre A 207/19), es va aprovar el Projecte complementari del
“Projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del
Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, amb un pressupost de set-cents
vint-i-set mil quaranta-nou euros amb cinquanta-vuit cèntims (727.049,58 €),
IVA exclòs, que més cent cinquanta-dos mil sis-cents vuitanta euros amb
quaranta-dos cèntims (152.680,42 €), en concepte del 21 % d’IVA, resultava per
un pressupost total de vuit-cents setanta-nou mil set-cents trenta-nou euros
(879.739,00 €), IVA inclòs, i que contenia, entre d’altres documents, l’Estudi de
seguretat i salut, així com la modificació del contracte signat en data 13 de
febrer de 2017 i modificat en dates 9 de novembre de 2018 i 16 d’abril de 2019,
en el sentit següent:
-

Incloure en l’objecte del contracte l’execució de les obres del Projecte
complementari del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”.

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

Incrementar el preu del contracte en un import de quatre-cents vuitanta-un
mil tres-cents sis euros amb vuitanta-dos cèntims (481.306,82 €), IVA
exclòs, per la qual cosa el preu total del contracte és de cinc milions cent
trenta-sis
mil
seixanta-tres
euros
amb
setanta-dos
cèntims
(5.136.063,72 €), IVA exclòs, més un milió setanta-vuit mil cinc-cents
setanta-tres euros amb trenta-vuit cèntims (1.078.573,38 €), en concepte
del 21% d’IVA, resultant un preu total de sis milions dos-cents catorze mil
sis-cents trenta-set euros amb deu cèntims (6.214.637,10 €), IVA inclòs.

13. 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 vint-i-quatre mil seixanta-cinc euros amb trentaquatre cèntims (24.065,34 €), equivalent al 5 % de l’import de l’increment del
preu del contracte, IVA exclòs, de la manera següent:
- Mitjançant assegurança de caució de l’entitat AXA SEGUROS GENERALES
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, per import de
catorze mil quatre-cents trenta-nou euros amb vint cèntims (14.439,20 €),
dipositat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA,
SAU, segons rebut acreditatiu de data 21 de maig de 2019 (assentament núm.
1000105224).
- Mitjançant assegurança de caució de l’entitat AXA SEGUROS GENERALES
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, per import de nou
mil sis-cents vint-i-sis euros amb catorze cèntims (9.626,14 €), dipositat a
la Tresoreria de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU, segons rebut
acreditatiu de data 21 de maig de 2019 (assentament núm. 1000105227).
14. En data 24 de maig de 2019, 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 en document contractual la modificació del contracte de les obres de
referència.
15. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 26 de
setembre de 2019 (ref. registre A 382/19), es va ratificar el Decret núm. 9127/19,
aprovat per la Presidència el 3 d’agost de 2019, pel qual es va concedir
l’ampliació del termini d’execució de les obres del projecte de referència
sol·licitada pel contractista, sense imposició de penalitats, fins al 8 de desembre
de 2019.
16. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 14 de
novembre de 2019 (ref. registre A 566/19), es va aprovar l’acta de preus
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contradictoris núm. 3 de les obres de referència, que incloïa des del PC56, per
import de 7.005,44 €, al PC80, per import de 2.356,91 €, d’acord amb l’informe de
la direcció de l’obra, de data 25 d’octubre de 2019, així com la modificació del
contracte signat en data 13 de febrer de 2017 i modificat en dates 9 de novembre
de 2018 i 16 d’abril i 24 de maig de 2019, en el sentit següent:
- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus
contradictoris núm. 3, que incloïa del PC56 al PC80.
- Excloure del seu objecte els preus que es deixaven d’executar.
- Incrementar el preu del contracte en un import de dos-cents setanta mil dos
cents euros amb quaranta-tres cèntims (270.200,43 €), IVA exclòs, per la
qual cosa el preu total del contracte seria de cinc milions quatre-cents sis mil
dos-cents seixanta-quatre euros amb quinze cèntims (5.406.264,15 €), IVA
exclòs, més un milió cent trenta-cinc mil tres-cents quinze euros amb
quaranta-set cèntims (1.135.315,47 €), en concepte del 21 % d’IVA, resultant
un pressupost total de sis milions cinc-cents quaranta-un mil cinc-cents
setanta-nou euros amb seixanta-dos cèntims (6.541.579,62 €), IVA inclòs.
- Ampliar el termini d’execució de les obres fins al 31 de gener de 2020.
17. 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 tretze mil cinc-cents deu euros amb dos cèntims
(13.510,02 €), 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 vuit mil
cent sis euros amb un cèntim (8.106,01 €), dipositat a la Tresoreria de la
Diputació de Barcelona, segons rebut acreditatiu de data 29 de novembre de
2019 (assentament núm. 1000239730).
- Mitjançant aval de l’entitat BANCO SANTANDER, SA per import de cinc mil
quatre-cents quatre euros amb un cèntim (5.404,01 €), dipositat a la
Tresoreria de la Diputació de Barcelona, segons rebut acreditatiu de data 29 de
novembre de 2019 (assentament núm. 1000239724).
18. En data 5 de desembre de 2019, 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 en document contractual la modificació del contracte de les obres
de referència.
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19. En data 17 de gener de 2020, la direcció de l’obra ha emès un informe amb el text
literal següent:
“INFORME DE PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEL “PROJECTE EXECUTIU DE
REHABILITACIÓ I DOTACIÓ D’EQUIPAMENTS DE L’EDIFICI DEL PARANIMF DEL
RECINTE DE L’ESCOLA INDUSTRIAL” (P14UI1578), EXP. 2014/9799
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
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 (en
endavant UTE COMSA), 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.
A dia 8 de maig de 2017 es procedeix a la formalització de l’acta d’inici de les obres del
projecte de referència. El 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.
El contracte es va modificar amb motiu de l’aprovació de les actes de preus contradictoris
1, 2 i 3, i del Projecte complementari.
Amb l’Acta de preus contradictoris núm. 3 es va ampliar el termini d’execució fins al 31 de
gener de 2020.
El Projecte contempla l’execució i posada en marxa de les instal·lacions, per a la qual cosa
és necessari disposar de les escomeses d’electricitat i gas definitives.
Tot i que els tràmits amb les companyies subministradores d’electricitat i de gas es van
iniciar amb l’antelació suficient, ha estat necessari negociar diferents aspectes que han
endarrerit la contractació d’aquests subministraments.
Actualment s’estan finalitzant els tràmits per a la contractació dels subministraments
esmentats i per a la legalització de les instal·lacions.
La direcció de l’obra considera necessari aprovar una ampliació del termini d’execució
d’aquest contracte, ja que el retard en obtenir els subministraments elèctrics i de gas
definitius ha endarrerit l’inici de les proves de funcionament d’alguns equips de les
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instal·lacions objecte del Projecte i que cal realitzar amb els laboratoris pertinents, així com
la posada en marxa d’aquests equips.
Per tot això, es proposa l’ampliació del termini d’execució fins al 31 de març de 2020, per
causes alienes a la Diputació de Barcelona i no imputables a la UTE COMSA.”

20. D’acord amb l’informe transcrit, el retard en l’execució de l’obra de referència és
conseqüència de l’endarreriment en la contractació dels subministraments
d’electricitat i gas necessaris per a la posada en funcionament de les instal·lacions
objecte del contracte, per causes alienes a la Diputació de Barcelona i a l’empresa
contractista, per la qual cosa resulta procedent concedir l’ampliació del termini
d’execució de les obres fins al 31 de març de 2020, sense imposició de penalitats.
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 haverse 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 100.2 del Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques,
disposa que l’administració pot concedir, dins de l’últim mes del termini d’execució,
l’ampliació del termini que consideri convenient.

3.

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, les quals han estat
delegades en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.1.a) de la
Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, publicat al BOPB
de 19 de desembre de 2019.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONCEDIR una ampliació del termini 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), a la Unió Temporal d’Empreses
denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS
INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, amb
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NIF U66889320, fins al 31 de març de 2020, per motius no imputables al contractista i
sense imposició de penalitats, de conformitat amb l’informe emès per la direcció de
l’obra el 17 de gener de 2020.
Segon.- 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.”
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, relatiu a les obres del projecte constructiu
de l’itinerari de la carretera B-1423, pk 0+000 a pk 0+680, tram: nucli-camí de
Castellvell, del TM de Caldes de Montbui”, amb un pressupost total de
482.227,39 € (Exp. núm. 2018/0007666).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor següent:
“FETS
1.

Actualment la carretera BV- 1243, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és
gestionada per 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.

2.

El projecte consisteix en l’execució d’un itinerari per vianants. La carretera BV1243, a la que s'adossarà el nou itinerari, uneix el nucli de Caldes de Montbui amb
el camí de Castellvell. El tram objecte del present projecte, se situa entre l’inici de
la carretera, on es connecta amb l’itinerari existent que discorre per un vial
municipal, i l’accés al camí de Castellvell. Cal dir que en aquest tram hi ha un
important trànsit de vianants i adossats a la carretera actualment fan aquest
recorregut sense les mesures de seguretat adequades.

3.

Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures
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Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic referenciat per un import total
de 482.227,39 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència.
4.

L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera
BV-1243 de titularitat de Diputació ,mitjançant l’execució de les obres d’“Itinerari
de vianants a la carretera BV-1243, PK 0+000 a 0+680. Tram: nucli - camí de
Castellvell. TM Caldes de Montbui”

5.

La Diputació de Barcelona 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.

6.

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Caldes de Montbui 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.

7.

Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de cinc
mesos.

8.

La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la
preceptiva memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.

9.

Es valora l’import de l’actuació en 482.227,39 EUR (IVA inclòs), dels quals
303.119,77 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per
la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100, i
179.107,62 EUR com a avançament de la part corresponent a l’aportació
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Caldes de Montbui amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001, totes elles del pressupost de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020. La part que li correspon
cofinançar a l’Ajuntament l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu
pressupost.

10. 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
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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.
11. 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.

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.

De conformitat amb la Base 34.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de
la quantia, d’acord amb l’apartat sisè de la part resolutiva, punt I.4.b.3), del Decret
de la Presidència número 8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament
dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de
les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de
les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019. En el
cas de convenis específics en què es prevegi el cofinançament d’una determinada
activitat conjuntament amb altres institucions, el llindar econòmic de la
competència vindrà determinat per l’import total a gestionar per la Diputació amb
independència del seu origen.
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7.

La Presidència 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 sisè de la
part resolutiva, punt I 4.b.3), del Decret de la Presidència número 8836/2019, de
17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest,
publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019.

8.

El President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació
de Barcelona, de conformitat amb l’apartat setè de la part resolutiva, punt I 5.d) del
decret número 8924/19, de data 23 de juliol, de la Presidència de la Diputació de
Barcelona relatiu al nomenament i delegació de l’exercici de les competències de
la Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats/des d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de juliol de 2019 i modificat
parcialment per decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
8985/19, de data 26 de juliol, publicat al BOPB de data 30 de juliol, i núm.
9775/19, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 18 de setembre i de conformitat
amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31
d’octubre de 2019.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 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 Caldes de Montbui relatiu a l’execució de les obres del
projecte constructiu de l’itinerari de vianants a la carretera BV-1243 PK0+000 a
0+680 tram: nucli-camí de Castellvell. TM Caldes de Montbui, 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 CALDES DE MONTBUI
RELATIU A LES OBRES DE L’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-1243
PK0+000 A 0+680 TRAM: NUCLI-CAMÍ DE CASTELLVELL. TM CALDES DE MONTBUI
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell,
facultat d’acord amb l’apartat setè de la part resolutiva, punt I 5. d) del Decret número
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8924/19, de data 23 de juliol, de la Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor
dels/de les presidents/es delegats/des d’àrea, diputats/des delegats/des de matèria i
diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 25 de juliol de 2019 i modificat parcialment per decrets de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol, publicat al BOPB de data
30 de juliol, i núm. 9775/19, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 18 de setembre i de
conformitat amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31
d’octubre de 2019, i assistit pel secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais
Naturals, 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 CALDES DE MONTBUI representat per l’lŀlm. Alcalde-president de
l’Ajuntament, Sr. Isidre Pineda Moncusi i assistit per la Secretaria de la corporació, Sra. M.
Remei Sala Leal.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Actualment la carretera BV- 1243, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada
per 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.
El projecte consisteix en l’execució d’un itinerari per vianants. La carretera BV-1243, a la
qual s'adossarà el nou itinerari, uneix el nucli de Caldes de Montbui amb el camí de
Castellvell. El tram objecte del present projecte, se situa entre l’inici de la carretera, on es
connecta amb l’itinerari existent que discorre per un vial municipal, i l’accés al camí de
Castellvell. Cal dir que en aquest tram hi ha un important trànsit de vianants i adossats a la
carretera actualment fan aquest recorregut sense les mesures de seguretat adequades.
Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha
redactat el document tècnic referenciat per un import total de 482.227,39 EUR (IVA inclòs) i
l’ha lliurat a la Gerència.
L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera BV-1243
de titularitat de Diputació ,mitjançant l’execució de les obres d’“Itinerari de vianants a la
carretera BV-1243, PK 0+000 a 0+680. Tram: nucli - camí de Castellvell. TM Caldes de
Montbui”
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Caldes de Montbui 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.
La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data ...
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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, i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en ordre a l’execució per part
de la Diputació, de les obres del projecte constructiu d’ ITINERARI DE VIANANTS A LA
CARRETERA BV-1243, PK 0+000 A 0+680. TRAM: NUCLI - CAMÍ DE CASTELLVELL.
TM CALDES DE MONTBUI, 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 482.227,39 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Segon. - Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
-

L’execució de les obres del projecte constructiu d’ ITINERARI DE VIANANTS A LA
CARRETERA BV-1243, PK 0+000 A 0+680. TRAM: NUCLI - CAMÍ DE CASTELLVELL.
TM CALDES DE MONTBUI, redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures, amb un import total de 482.227,39 EUR (IVA inclòs), dels quals
303.119,77 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100, i 179.107,62
EUR com a avançament de la part corresponent a l’aportació econòmica inicialment
prevista de l’Ajuntament de Caldes de Montbui amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/65001, totes elles del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2020. La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament
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.

-

la contractació d’aquestes obres.

-

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

La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació
forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no
urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets afectats continguda en
el projecte constructiu.
En cas de produir-se una baixa en el procés d’adjudicació del contracte de les obres, el seu
import anirà a minvar a l’aportació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. En tot cas,
l’Ajuntament haurà d’aportar com a mínim el 10 % de la part que li corresponia inicialment.
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Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i
manteniment dels següents elements:
-

Bases i paviments de l’itinerari integrats a la plataforma de la carretera i ubicats en sòl no
urbà.
Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbà.
Calçada i drenatge de la carretera
Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa.

Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
L’Ajuntament de Caldes de Montbui es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 179.107,62 EUR.
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu
import serà per minvar a l’aportació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. En tot cas,
l’Ajuntament hauran 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 de Caldes de Montbui 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 a la mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de
titularitat privada i pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o
ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del
projecte constructiu.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de
les obres.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui, com a beneficiari principal de les obres, conservarà els
següents elements dins del seu terme municipal:
-

Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera.
Enjardinament i mobiliari urbà
Zones de descans: bases i paviments, baranes, mobiliari urbà i jardineria

Aquest compromís haurà d’explicitar-se mitjançant el conveni de col·laboració corresponent
a aquestes obres, que haurà de ser signat per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
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Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics
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 els punts anteriors.
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.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè.- Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
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Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

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

Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
Onzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que
s’assenyala
(Sg. Per l’Ajuntament de Caldes de Montbui: Isidre Pineda Montcusí, Alcalde-President; M.
Remei Sala Leal, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons
Vendrell, President delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll
i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals)”.
(...)

Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà
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efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues
entitats participants.
Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura 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.”
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Navarcles, relatiu a l’execució de les obres del projecte
constructiu “rotonda del pk 35+150, de la carretera BV-1221, a l’alçada del
Passeig Àngel Vivó, del TM de Navarcles”, per un import total de 676.010,65
(Exp. núm. 2017/2922).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1.

Actualment la carretera BV-1221, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és
gestionada per 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.

2.

La rotonda al PK 35+150 de la carretera BV-1221 presenta uns acabats
d’urbanització deficients amb vorades en mal estat, paviment de la calçada
deteriorat, manca d’arbrat, etc... Quant a la mobilitat a peu, cal destacar que
manquen passos de vianants en algunes de les trajectòries naturals dels vianants
i que les voreres disposen de poca amplada. Quant a la mobilitat dels vehicles
privats a motor, cal destacar que l’excés de superfície asfaltada de la plaça (més
de 900 m2) permet l’estacionament de vehicles en doble fila i la realització de
maniobres de gir i canvi de sentit a gran velocitat.

3.

El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Navarcles i per tal de
solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Técnica de Mobilitat i Seguretat Viària
Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha
redactat el document tècnic de referència d’actuació per un import de 676.010,65
EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència.

4.

L’objectiu principal de l’actuació consisteix en executar una rotonda de diàmetre
exterior 26 m, amb gorgera de 2,5 m i 5 accessos que actua com a porta d’entrada
al nucli Navarcles, mitjançant l’execució de les obres de “rotonda al PK 35+150 de
la ctra. BV-1221 (ctra. de Manresa) a l’alçada del passeig Àngel Vivó. TM
Navarcles”.
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5.

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Navarcles 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.

6.

Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de vuit
mesos.

7.

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.

8.

Es valora l’import total de l’actuació en 676.010,65 EUR (IVA inclòs), dels quals
364.139,49 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per
la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 i l’import
de 311.871,16 EUR corresponent a l’aportació econòmica inicialment prevista de
l’Ajuntament de Navarcles amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/65001, del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’exercici 2020.
Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Navarcles ha de cofinançar la
part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 311.871,16 EUR, aquesta
part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu
pressupost.

9.

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.

10. 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.

Vist l'article 191 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica,
tècnica i administrativa.

2.

Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis.

3.

Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis
interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS,
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.

4.

Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les
formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del
ROAS.

5.

Vist que, 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.

De conformitat amb la Base 34.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de
la quantia, d’acord amb l’apartat sisè de la part resolutiva, punt I.4.b.3), del Decret
de la Presidència número 8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament
dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de
les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de
les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019. En el
cas de convenis específics en què es prevegi el cofinançament d’una determinada
activitat conjuntament amb altres institucions, el llindar econòmic de la
competència vindrà determinat per l’import total a gestionar per la Diputació amb
independència del seu origen.

7.

La Presidència 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 sisè de la
part resolutiva, punt I 4.b.3), del Decret de la Presidència número 8836/2019, de
17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a
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favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest,
publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019.
8.

El President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació
de Barcelona, de conformitat amb l’apartat setè de la part resolutiva, punt I 5.d) del
Decret número 8924/19, de data 23 de juliol, de la Presidència de la Diputació de
Barcelona relatiu al nomenament i delegació de l’exercici de les competències de
la Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats/des d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de juliol de 2019 i modificat
parcialment pels decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
8985/19, de data 26 de juliol, publicat al BOPB de data 30 de juliol, i núm.
9775/19, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 18 de setembre i de conformitat
amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31
d’octubre de 2019.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 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 Navarcles relatiu a l’execució de les obres del projecte
constructiu “ROTONDA AL PK 35+150 DE LA CTRA. BV-1221 (CTRA. DE
MANRESA) A L’ALÇADA DEL PASSEIG ÀNGEL VIVÓ. TM NAVARCLES”, 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 NAVARCLES RELATIU
AL PROJECTE CONSTRUCTIU “ROTONDA AL PK 35+150 DE LA CTRA. BV-1221 (CTRA.
DE MANRESA) A L’ALÇADA DEL PASSEIG ÀNGEL VIVÓ. TM NAVARCLES”
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell,
facultat d’acord amb l’apartat setè de la part resolutiva, punt I 5. d) del Decret número
8924/19, de data 23 de juliol, de la Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor
dels/de les presidents/es delegats/des d’àrea, diputats/des delegats/des de matèria i
diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 25 de juliol de 2019 i modificat parcialment per decrets de la Presidència
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de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol, publicat al BOPB de data
30 de juliol, i núm. 9775/19, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 18 de setembre, i de
conformitat amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31
d’octubre de 2019, i assistit pel secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais
Naturals, 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 NAVARCLES, representat per l’lŀlm. Alcalde president de l’Ajuntament, Sr.
Josep Maria Feliu Selga, i assistit per la secretària de la corporació, Sra. Montserrat Sensat
Borràs.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.

La rotonda al PK 35+150 de la carretera BV-1221 presenta uns acabats d’urbanització
deficients amb vorades en mal estat, paviment de la calçada deteriorat, manca d’arbrat,
etc...

2.

Quant a la mobilitat a peu, cal destacar que manquen passos de vianants en algunes
de les trajectòries naturals dels vianants i que les voreres disposen de poca amplada.

3.

Quant a la mobilitat dels vehicles privats a motor, cal destacar que l’excés de superfície
asfaltada de la plaça (més de 900 m2) permet l’estacionament de vehicles en doble fila
i la realització de maniobres de gir i canvi de sentit a gran velocitat.

4.

Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha
redactat el document tècnic de referència en el qual es fa una proposta d’actuació per
un import de 676.010,65 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.

5.

La proposta d’actuació consisteix en executar una rotonda de diàmetre exterior 26 m,
amb gorgera de 2,5 m i 5 accessos que actua com a porta d’entrada al nucli Navarcles.
Per tal d’adaptar la rotonda a la complexa orografia de l’àmbit, ha estat necessari
urbanitzar una part important del Passeig Àngel Vivó amb uns talussos al costat est que
no han impedit que es generin important pendents a la calçada anular.

6.

Altres actuacions complementàries que cal destacar són: Voreres amb més amplada,
zones d’estada i implantació de passos de vianants; ordenació de l’espai de la parada
de bus; renovació de la xarxa de drenatge de la carretera i sanejament dels carrers;
plantació d’arbrat viari i en zones d’estada amb reg; substitució d’alguns elements de la
xarxa d’aigua potable i de regants i soterrament de la xarxa elèctrica i de telèfon; i
enderroc antiga estació transformadora.

7.

La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera que és
gestionada a través de l’esmentada Gerència i un dels seus objectius principals
consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.

8.

En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local
adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i
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mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest espai (vianants,
ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).
9.

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Navarcles 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.

10. 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 d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de
Navarcles, en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte
constructiu de “ROTONDA AL PK 35+150 DE LA CTRA. BV-1221 (CTRA. DE MANRESA)
A L’ALÇADA DEL PASSEIG ÀNGEL VIVÓ. TM NAVARCLES”, 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 676.010,65 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Navarcles.
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 “ROTONDA AL PK
35+150 DE LA CTRA. BV-1221 (CTRA. DE MANRESA) A L’ALÇADA DEL PASSEIG
ÀNGEL VIVÓ. TM NAVARCLES”, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local, amb un import total de 676.010,65 EUR, IVA inclòs, dels quals 364.139,49
EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació de
Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020; la part que li
correspon cofinançar a l’Ajuntament de Navarcles, per un import de 311.871,16 EUR,
dels quals 80.000,00 EUR es financen amb un preacord de Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i la resta per import de 231.871,16 EUR,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici 2020.
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Exercici
2020
2020
2020

Aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104
G/50100/45301/65060
G/50100/45301/65001

Import
364.139,49
80.000,00
231.871,16

-

La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Navarcles l’avançarà la Diputació
de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les
obres amb la certificació final d’obra, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a
l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon.

-

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.

-

Formalitzar el preacord, i en conseqüència, atorgar un ajut d’execució d’obres, en el
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” en
favor de l’Ajuntament de Navarcles, per a l’actuació objecte del present conveni, per
import de 80.000,00 EUR aprovat mitjançant resolució núm. 7436 de la Presidència
d’aquesta corporació de data 5 de juny de 2019.

Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Navarcles
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Navarcles es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent,
en un principi, en l’import inicialment previst de 231.871,16 EUR.
L’Ajuntament té concedit un preacord en el marc de les Meses de Concertació de Pla del
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, relatiu a un ajut
econòmic per un import de 80.000,00 EUR, per a l’execució d’aquestes obres.
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu
import es repartirà proporcionalment a cada aportació.
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.
L’Ajuntament posarà a disposició de la Diputació per a l’execució de les obres els terrenys
afectats d’expropiació i/o ocupació temporal segons el document tècnic de referència
mitjançant la cessió i/o autorització.
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L’Ajuntament cedirà a la Diputació els terrenys expropiats i/o de titularitat municipal que
resultin afectats per les obres destinats a la calçada de la carretera, sempre d’acord a l’obra
finalment executada.
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.
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.
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.
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
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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.
Novè. - 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.
Desè. - Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

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

Onzè. - 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.
Dotzè. - 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.
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que
s’assenyala
(Sg. Per l’Ajuntament de Navarcles: Josep Maria Feliu Selga, Alcalde-President; Montserrat
Sensat Borràs, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons
Vendrell, President delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll
i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals)”.
(...)

Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues
entitats participants.
Tercer.- 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.”
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Viladecans, relatiu a l’execució de les obres del projecte
constructiu de millora de la seguretat viària a la travessera BV-2003, pk 7+200
fins a pk7+750, amb una aportació per part de la Diputació de Barcelona de
435.600,46 € (Exp. núm. 2017/12095).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor següent:
“FETS
1.

El tram de la BV-2003, entre el Pki 7+200 - Pkf 7+750, va ser definit en el Pla de
seguretat viària 2012-2016, com un tram de concentració d’accidents (TCA). En
els estudis posteriors per proposar mesures pal·liatives per disminuir l’índex
d’accidentalitat, 2009-2013, s’indicaven una línia d’actuacions per disminuir la
velocitat dels vehicles i millorar les condicions de mobilitat segura d’aquest tram
de la carretera.

2.

La gran amplada actual de la calçada incita als vehicles a circular a una major
velocitat de la permesa i facilita l’aparcament indisciplinat dels vehicles en doble
fila obstaculitzant la visió entre vehicles i vianants.
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3.

La gran activitat comercial i social de la zona, fa que també hi ha hagi una certa
complexitat entre la mobilitat de vianants i dels diferents tipus de trànsit (coincideix
el trànsit veïnal amb el trànsit de pas, el transport públic, el transport comercial...).

4.

Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat s’ha redactat el document tècnic de referència en el que es fa una
proposta d’actuació per un import de 538.834,72 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a
l’esmentada Gerència.

5.

La proposta d’actuació consisteix en implantar mesures de pacificació del trànsit,
mitjançant la reducció d’amplada de la calçada, el tancament de cruïlles, la creació
d’una cruïlla elevada i dos passos de vianants elevats. També es proposen
millores de l’accessibilitat, amb l’ampliació de voreres, l’adequació de rasants i
l’arranjament de les parades de bus existents. Totes elles dirigides a la millora de
la seguretat de vehicles i vianants. L’actuació proposada també incorpora la
millora d’alguns dels serveis bàsics existents.

6.

En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
local adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat,
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).

7.

La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la
carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis de Infraestructures
Viàries i Mobilitat i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la
seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.

8.

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Viladecans 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.

Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de sis
mesos.

10. 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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11. Es valora l’import de l’actuació en 538.834,72 EUR, IVA inclòs, dels quals
435.600,46 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per
la Diputació, sent l’import de 304.920,32 EUR amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 i l’import de 130.680,14 EUR amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost de despeses de
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021 condicionat a l’existència de crèdit
hàbil i suficient; la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Viladecans
per un import de 103.234,26 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent
l’import de 72.263,98 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45300/65001 de l’exercici de despeses de la Diputació de Barcelona per
a l’any 2020, i l’import de 30.970,28 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45300/65001 de l’exercici 2021 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i
suficient.
Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Viladecans ha de cofinançar
la part d’obra que afecta el seu municipi, per un import de 103.234,26 EUR,
aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu
pressupost.
12. 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.

2.

Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
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3.

Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis
interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS,
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.

4.

Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les
formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del
ROAS.

5.

Vist que, 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.

De conformitat amb la Base 34.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de
la quantia, d’acord amb l’apartat sisè de la part resolutiva, punt I.4.b.3), del Decret
de la Presidència número 8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament
dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de
les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de
les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019. En el
cas de convenis específics en què es prevegi el cofinançament d’una determinada
activitat conjuntament amb altres institucions, el llindar econòmic de la
competència vindrà determinat per l’import total a gestionar per la Diputació amb
independència del seu origen.

7.

La Presidència 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 sisè de la
part resolutiva, punt I 4.b.3), del Decret de la Presidència número 8836/2019, de
17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest,
publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019.

8.

El President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació
de Barcelona, de conformitat amb l’apartat setè de la part resolutiva, punt I 5.d) del
Decret número 8924/19, de data 23 de juliol, de la Presidència de la Diputació de
Barcelona relatiu al nomenament i delegació de l’exercici de les competències de
la Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats/des d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de juliol de 2019 i modificat
parcialment per decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
8985/19, de data 26 de juliol, publicat al BOPB de data 30 de juliol, i núm.
9775/19, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 18 de setembre i de conformitat
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amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31
d’octubre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 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 Viladecans relatiu a l’execució de les obres del projecte
constructiu de la MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA TRAVESSERA BV-2003
PKi 7+200 – PKf 7+750. TM VILADECANS, 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 VILADECANS RELATIU
AL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA
TRAVESSERA BV-2003, PKi 7+200 – PKf 7+750. TM VILADECANS
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell,
facultat d’acord amb l’apartat setè de la part resolutiva, punt I 5. d) del Decret número
8924/19, de data 23 de juliol, de la Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor
dels/de les presidents/es delegats/des d’àrea, diputats/des delegats/des de matèria i
diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 25 de juliol de 2019 i modificat parcialment per decrets de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol, publicat al BOPB de data
30 de juliol, i núm. 9775/19, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 18 de setembre i de
conformitat amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31
d’octubre de 2019, i assistit pel secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais
Naturals, 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 VILADECANS, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament,
Sr. Carles Ruiz Novella, i assistit pel secretari de la corporació, Sr. Miquel Àngel Garcia
Gómez.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. El tram de la BV-2003, entre el Pki 7+200 - Pkf 7+750, va ser definit en el Pla de
seguretat viària 2012-2016, com un tram de concentració d’accidents (TCA). En els
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estudis posteriors per proposar mesures pal·liatives per disminuir l’índex d’accidentalitat,
2009-2013, s’indicaven una línia d’actuacions per disminuir la velocitat dels vehicles i
millorar les condicions de mobilitat segura d’aquest tram de la carretera.
2. La gran amplada actual de la calçada incita als vehicles a circular a una major velocitat
de la permesa, facilita l’aparcament indisciplinat dels vehicles en doble fila obstaculitzant
la visió entre vehicles i vianants.
3. La gran activitat comercial i social de la zona, fa que també hi ha hagi una certa
complexitat entre la mobilitat de vianants i dels diferents tipus de trànsit (coincideix el
trànsit veïnal amb el trànsit de pas, el transport públic, el transport comercial...).
4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat s’ha
redactat el document tècnic de referència en el que es fa una proposta d’actuació per un
import de 538.834,72 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.
5. La proposta d’actuació consisteix en implantar mesures de pacificació del trànsit,
mitjançant la reducció d’amplada de la calçada, el tancament de cruïlles, la creació d’una
cruïlla elevada i dos passos de vianants elevats. També es proposen millores de
l’accessibilitat, amb l’ampliació de voreres, l’adequació de rasants i l’arranjament de les
parades de bus existents. Totes elles dirigides a la millora de la seguretat de vehicles i
vianants. L’actuació proposada també incorpora la millora d’alguns dels serveis bàsics
existents.
6. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local
adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i
mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest espai (vianants,
ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).
7. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera,
gestionada a través de la Gerència de Serveis de Infraestructures Viàries i Mobilitat i un
dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de
carreteres locals.
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Viladecans 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 minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data ........
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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 d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de
Viladecans, en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte
constructiu de la MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA TRAVESSERA BV-2003
PKi 7+200 - PKf 7+750. TM VILADECANS, 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 538.834,72 EUR IVA inclòs, amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Viladecans.
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 la MILLORA DE LA
SEGURETAT VIÀRIA A LA TRAVESSERA BV-2003 PKi 7+200 - PKf 7+750. TM
VILADECANS, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb
un import total de 538.834,72 EUR, IVA inclòs, dels quals 435.600,46 EUR corresponen
al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, sent l’import de
304.920,32 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 i l’import
de 130.680,14 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021 condicionat a
l’existència de crèdit hàbil i suficient; la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de
Viladecans per un import de 103.234,26 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent
l’import de 72.263,98 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001
de l’exercici de despeses de la Diputació de Barcelona per a l’any 2020, i l’import de
30.970,28 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 de
l’exercici 2021 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.

-

La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Viladecans l’avançarà la Diputació
de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les
obres, amb la certificació final d’obra, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a
l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon,

-

la contractació d’aquestes obres.

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres del
document tècnic de referència mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes
externs de serveis.
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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.
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Viladecans
L’Ajuntament de Viladecans designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Viladecans es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent,
en un principi, en l’import inicialment previst de 103.234,26 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 de Viladecans 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 a la
mateixa liquidació.
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.
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics
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 punt.
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.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
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Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè. - Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
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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 Viladecans: Carles Ruiz Novella, Alcalde-President; Miquel Àngel
Garcia Gómez, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons Vendrell,
President delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i Huerta,
Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals)”.
(...)

Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues
entitats participants.
Tercer.- 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.”
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Gelida, relatiu a les obres del projecte modificat d’eixamplament
del pont sobre el riu Anoia a la carretera BV-2249, PK 2+220. TM Gelida, per un
import total de 335.942,20 € IVA inclòs (Exp. núm. 2017/8383).- La Junta, de
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conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1.

La carretera BV-2249 que comunica Gelida amb Sant Llorenç d’Hortons salva el
riu Anoia amb el pont situat entre els punts quilomètrics 2+220 i 2+393. Es tracta
d’un pont de 172 metres de longitud amb una amplada de tauler de 5 metres,
distribuïts en una calçada de 3,80 metres d’un sol sentit i una vorera protegida de
0,60 metres. Actualment el pont es troba en servei amb el trànsit restringit a un
únic carril de circulació amb el pas de vehicles alternatiu regulat amb semàfors.

2.

L’actuació preveu l’ampliació del tauler del pont a una amplada total de 11 metres
per assolir una amplada de plataforma de 7,00 metres i dues voreres, una de 1,80
m d’amplada lliure i una vorera de servei de 0,60 m.

3.

Per a les obres d’eixamplament del pont, en les tasques de demolició i execució
del nou tauler del pont és necessari executar un vial provisional per a desviament
del trànsit en aquest punt, dissenyat aigües avall del pont i creuant l’Anoia amb un
gual provisional.

4.

En el transcurs de les obres han aparegut una sèrie de circumstàncies no
previstes que motiven la redacció d’un projecte modificat:
 Modificació del traçat del vial provisional previst en projecte per tal de
minimitzar l’afecció a l’arbrat existent a petició de l’Ajuntament de Gelida que
posa de manifest la seva preocupació per a la preservació del medi natural a
l’entorn de l’obra.
 Captació de la surgència d’aigua a l’entorn de la Font del Claro interceptada
durant l’execució del desmunt del vial provisional.
 Modificació del reforç de les piles existents mitjançant l’execució de micropilons
des del cap de la pila fins a la roca, executats des del tauler.
 Modificació del reforç dels estreps i murs existents del pont amb solució similar
a la utilitzada a les piles.

5.

Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic referenciat per un import total
de 335.942,20 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.
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6.

La Diputació de Barcelona 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.

7.

L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera
BV-2249 en aquest tram, amb l’ampliació de la calçada i la creació d’un itinerari de
vianants protegit entre la Font del Claro i el nucli de les Cases Noves.

8.

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gelida, considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació,
establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els
àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions
interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i
explotació, una vegada hagin estat executades.

9.

Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de quinze
mesos.

10. 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.
11. Es valora l’import de l’actuació del projecte modificat en 335.942,20 EUR IVA
inclòs, els quals corresponen íntegrament al cost de l’actuació inicialment previst
assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2020.
12. 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.k.3), de la Refosa
núm. 1/2020 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. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB
del 19 de desembre de 2019.

7.

De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la referida Refosa núm. 1/2020, el
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 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
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 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, l’Ajuntament de Gelida relatiu a l’execució de les obres del projecte
modificat d’Eixamplament del pont sobre el riu Anoia a la carretera BV-2249, PK
2+220. TM Gelida, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es
transcriu a continuació:
(...)
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CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA i L’AJUNTAMENT DE GELIDA, RELATIU A LES
OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT D’EIXAMPLAMENT DEL PONT SOBRE EL RIU
ANOIA A LA CARRETERA BV-2249, PK 2+220. TM GELIDA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell,
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 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. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i
publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019, i assistit pel secretari delegat de l’Àrea
de d’Infraestructures i Espais Naturals, 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 GELIDA, representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament,
Sra. Lluïsa Maria Llop Fernàndez, i assistida per la secretària accidental de la corporació,
Sra. Maria José Gracia Becerril.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. La carretera BV-2249 que comunica Gelida amb Sant Llorenç d’Hortons salva el riu
Anoia amb el pont situat entre els punts quilomètrics 2+220 i 2+393. Es tracta d’un pont
de 172 metres de longitud amb una amplada de tauler de 5 metres, distribuïts en una
calçada de 3,80 metres d’un sol sentit i una vorera protegida de 0,60 metres. Actualment
el pont es troba en servei amb el trànsit restringit a un únic carril de circulació amb el pas
de vehicles alternatiu regulat amb semàfors.
2. L’actuació preveu l’ampliació del tauler del pont a una amplada total de 11 metres per
assolir una amplada de plataforma de 7,00 metres i dues voreres, una de 1,80 m
d’amplada lliure i una vorera de servei de 0,60 m.
3. Per a les obres d’eixamplament del pont, en les tasques de demolició i execució del nou
tauler del pont és necessari executar un vial provisional per a desviament del trànsit en
aquest punt, dissenyat aigües avall del pont i creuant l’Anoia amb un gual provisional.
4. En el transcurs de les obres han aparegut una sèrie de circumstàncies no previstes que
motiven la redacció d’un projecte modificat:
 Modificació del traçat del vial provisional previst en projecte per tal de minimitzar
l’afecció a l’arbrat existent a petició de l’Ajuntament de Gelida que posa de manifest la
seva preocupació per a la preservació del medi natural a l’entorn de l’obra.
 Captació de la surgència d’aigua a l’entorn de la Font del Claro interceptada durant
l’execució del desmunt del vial provisional.
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 Modificació del reforç de les piles existents mitjançant l’execució de micropilons des
del cap de la pila fins a la roca, executats des del tauler.
 Modificació del reforç dels estreps i murs existents del pont amb solució similar a la
utilitzada a les piles.
5. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació
en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic referenciat per un import total de 335.942,20
EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.
6. La Diputació de Barcelona 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.
7. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera BV2249 en aquest tram, amb l’ampliació de la calçada i la creació d’un itinerari de vianants
protegit entre la Font del Claro i el nucli de les Cases Noves.
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gelida, considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la
respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a
l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat
executades.
9. 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 d’Infraestructures i Espais Naturals) i l’Ajuntament de Gelida,
en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipals de Gelida, de les obres
del projecte modificat d’”Eixamplament del pont sobre el riu Anoia a la carretera BV-2249,
PK 2+220 TM Gelida”, 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 335.942,20 €, IVA inclòs, amb càrrec a la Diputació
de Barcelona.
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Segon. - Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
 l’execució de les obres del projecte modificat d’“Eixamplament del pont sobre el riu Anoia
a la carretera BV-2249, PK 2+220. TM de Gelida”, redactat per l’Oficina Tècnica de
Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import de 335.942,20 EUR IVA inclòs,
els quals corresponen íntegrament al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020.
 La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a
l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres
situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets
afectats continguda en el projecte constructiu, a excepció de les finques 1 i 2, terrenys
que hauran d’esser expropiats per l’Ajuntament de Gelida i posats a disposició de forma
immediata a aquesta corporació.
 la contractació d’aquestes obres.
 la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics
de la Diputació o amb contractes externs de serveis.
 un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i
manteniment dels següents elements:






Bases i paviments de l’itinerari integrats a la plataforma de la carretera.
Baranes de l’itinerari.
Calçada i drenatge de la carretera.
Contencions de vehicles, senyalització horitzontal i vertical fixa.
Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada (elements reductors de
velocitat).

Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Gelida
L’Ajuntament de Gelida aconseguirà els terrenys que resultin afectats d’expropiació forçosa
i/o ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del
projecte constructiu a les finques 1 i 2 del present projecte modificat i autoritzarà a la
Diputació de Barcelona a realitzar les obres de millora de la zona d’estada i aparcament.
Talment, un cop efectuats els amidaments definitius de l’obra executada, es durà terme la
cessió definitiva o mutació demanial corresponent als efectes escaients.
L’Ajuntament de Gelida designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
Un cop executades les obres, l’Ajuntament de Gelida s’encarregarà de la conservació i
manteniment dels següents elements:
 Enllumenat de l’itinerari de vianants
 Enllumenat dels elements reductors de velocitat
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Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.
Quart. - Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics
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.
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els punts
anteriors.
Cinquè. - Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè. - Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Setè. - Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè. - Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
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de les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:





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

Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
Onzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant les
altres parts. 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 Gelida: Lluïsa Maria Llop Fernàndez Alcaldessa-presidenta de
l’Ajuntament; Maria José Gracia Becerril, Secretària accidental de la corporació; Per la
Diputació de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i
Espais Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i
Espais Naturals.)”
(...)
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Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Gelida, als
efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts.
Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants
d’ambdues entitats participants.
Tercer.- 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.
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
29.- 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, de l’Àrea
de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Gerència de Serveis de Benestar
Social i Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania, a favor d'entitats sense
finalitat de lucre, per a l'any 2020, per un import de 2.075.000 € (Exp. núm.
2020/182).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta
delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, 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 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 des la Gerència de Serveis de Benestar Social i des de la Gerència de
Serveis d’Igualtat i Ciutadania es vol fomentar la realització d’activitats de benestar
social, d’igualtat i ciutadania, la realització d’activitats de respir per a les famílies
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i la millora de la qualitat
de vida de les persones amb capacitat modificada i les seves famílies, en el seu
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conjunt destinades a donar suport a accions que promoguin la inclusió social, la lluita
contra la pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport social i de
situacions de vulnerabilitat, i de la promoció d’actituds i capacitats de les persones i
col·lectius, la promoció de les polítiques d’igualtat i la prevenció de la violència de
gènere, el reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència i la cohesió
social.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
2.075.000,00 € a càrrec del pressupost de l’any 2020 de la Diputació de Barcelona,
dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social serà d’1.300.000,00
€, que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901, la quantitat
estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà de 425.000,00 €, que aniran a càrrec
de l’aplicació pressupostària G/60000/23110/48900, i la quantitat estimada per a
l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela serà de 350.000,00 € que aniran
a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901.
Vist que en aplicació del previst a l’article 58 apartat segon del RLGS, l’import inicial
de l’àmbit del Benestar Social es podrà veure incrementat en 100.000,00.-€
addicionals i l’import inicial de l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela es
podrà veure incrementat en 150.000,00-€ addicionals, sense realitzar una nova
convocatòria, en cas que abans de la seva resolució estiguin disponibles aquests
crèdits.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Vist el que disposen, en matèria d’igualtat de gènere, l’article 35 de la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i l’article 11.2 de la
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 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. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada
al BOPB de 19 de desembre de 2019.
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. 202020195120011533), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Gerència
de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2020, el
text íntegre de les quals és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE LES GERÈNCIES
DE BENESTAR SOCIAL I D’IGUALTAT I CIUTADANIA DE L’ÀREA DE COHESIÓ
SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR
D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2020
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020195120011533
1.

Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat

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

Objecte

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar,
Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania, destinades a finançar projectes que
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tinguin com a objectiu la inclusió social, la prevenció del VIH i de la sida, la lluita contra la
pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport social i de situacions de
vulnerabilitat, la promoció d’actituds i capacitats de les persones i col·lectius, la promoció de
l’equitat de gènere, el foment de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, la prevenció i
erradicació de les violències masclistes, la convivència, el respecte a la diversitat i el foment
de la igualtat de tracte i la no discriminació, donar suport i descans a les famílies cuidadores
de persones amb discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes de respir i la millora
de la qualitat de vida de les persones amb la capacitat d’obrar modificada i de les seves
famílies mitjançant serveis complementaris a la tutela.
Aquests projectes s’hauran d’emmarcar en un dels següents àmbits d’activitat: l‘àmbit de
Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, i l’àmbit del Respir i Serveis complementaris
a la tutela.
Pel que fa a l’àmbit del Benestar Social, s’hauran de concretar en el finançament d’aquelles
activitats adreçades als següents objectius específics:
a] Activitats de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió.
b] Activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies.
c] Activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social.
d] Activitats de prevenció i sensibilització per a les persones amb VIH/Sida i les seves
famílies així com per a la població en general.
e] Activitats socioeducatives adreçades a infants i a adolescents en risc d’exclusió.
f] Activitats de foment d’intervencions socioeducatives i/o d’inserció social en persones
amb consum problemàtic de drogues i les seves famílies.
g] Activitats que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats, la participació, la
lluita contra l’estigma i la integració social de les persones amb discapacitat i/o trastorn
mental.
h] Activitats de foment de l’autonomia personal, l’envelliment actiu, i el suport a les famílies
cuidadores de persones en situació de dependència.
Pel que fa a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, s’hauran de concretar en el finançament
d’aquelles activitats adreçades als següents objectius específics:
a] Combatre els elements estructurals de les desigualtats de gènere, el sexisme...
b] Promoure territoris lliures de violències masclistes en totes les seves expressions i en
tots els seu àmbits.
c] Promoure la igualtat de tracte i la no discriminació de les persones per raó de gènere,
diversitat sexual, origen, ètnia, creences,... des d’una mirada interseccional.

Àrea de Presidència
Secretaria General

d] Impulsar accions per a fomentar la convivència i el dret a la ciutat, afavorir vincles i
relacions entre la ciutadania.
e] Donar suport en els processos d’acollida i acompanyament amb la població immigrada.
Pel que fa a l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela, s’hauran de concretar
en el finançament d’aquelles activitats adreçades als següents objectius específics:
a] Donar recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec persones
amb discapacitat i/o trastorn mental, afavorint la permanència en el domicili. Aquestes
activitats hauran de ser programades i s’hauran d’oferir en períodes de vacances, festius
i/o caps de setmana.
b] Donar suport a les famílies en l’atenció de situacions sobrevingudes d’un dels membres
de la família cuidadora.
c] Activitats relacionades amb la informació i assessorament universal i gratuït sobre la
modificació de la capacitat d’obrar i sobre les diferents figures de protecció jurídica, tant a
famílies com a professionals de la xarxa serveis públics.
d] Activitats relacionades amb la pretutela, o l’acolliment individual i familiar, per preparar el
futur de la persona amb la capacitat d’obrar modificada o en procés de modificació.
e] Activitats adreçades a protegir els drets i a vetllar pel benestar físic, emocional i material
de la persona tutelada.
f] Activitats relacionades amb l’acompanyament emocional i/o jurídic a les famílies de
forma individual o grupal.
3.

Finalitat de les subvencions

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits per l’Àrea de Cohesió Social,
Ciutadania i Benestar, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per a
l’any 2020, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o
social que tinguin per finalitat:
-

Afavorir les actuacions d’inclusió i promoció social, les polítiques i accions per garantir la
cohesió social i la promoció de la igualtat de drets i deures entre totes les persones, i el
suport a les activitats de Respir que portin a terme les entitats socials dins de l’àmbit
territorial de la província de Barcelona d’acord amb les modalitats objecte d’aquestes
bases.

-

A més, un cop constatat l’increment exponencial en els últims anys de persones amb
capacitat modificada i usuàries dels diferents serveis tutelars registrats, s’inclouen tots
aquells projectes que tinguin com a finalitat iniciar o potenciar l’àmbit social dels serveis
tutelars, que promoguin la millora de la qualitat de vida de les persones tutelades, la
defensa dels seus drets, el desenvolupament de la seva autonomia personal i la
promoció de l’adquisició o recuperació de seva capacitat.
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-

D’altra banda, en un moment com l’actual on la conjuntura econòmica comporta
l’increment de les situacions de vulnerabilitat en els municipis de la província i on les
necessitats que afronten les persones són cada cop més complexes, es fa encara més
necessari articular respostes conjuntes adreçades a les persones i famílies en risc o
situació d’exclusió social, i per a que totes les persones, independentment de la seva
edat, sexe o origen, puguin viure amb la major plenitud possible i en condicions
d’igualtat, llibertat i respecte.

-

Avançar en la igualtat de gènere d’acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat
efectiva de dones i homes, en matèria d’igualtat de gènere, i garantir els drets de les
persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, d’acord amb allò que estableix la Llei 11/2014.

-

Prevenir, sensibilitzar i abordar tots els àmbits de les violències masclistes i oferir serveis
i recursos per a les dones i infants que hagin viscut o es trobin en una situació de
violència.
No se subvencionaran actuacions o actes puntuals com exposicions, congressos,
jornades, festes, publicacions, premis, estudis o investigacions. Tampoc seran
subvencionables els projectes de rehabilitació o condicionament d’habitatges de persones
tutelades.

4.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar activitats desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2020 i el
31 de desembre de 2020.
5.

Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment
constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
Caldrà que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense afany de lucre inscrites
al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de
Barcelona.
Les societats cooperatives podran ser beneficiàries d’aquests ajuts sempre que compleixin
amb els requisits que s’especifiquen en l’article 144 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de
cooperatives.
Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil.
També quedaran excloses les entitats que estiguin incloses al Pla estratègic de
subvencions 2020 de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar (Gerències de
Benestar Social i Igualtat i Ciutadania).
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La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent.
La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització de l’entitat sol·licitant per tal que, en el
cas de resultar beneficiària, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a
l’article 45 OGS.
6.

Documentació a aportar

Al formulari electrònic caldrà adjuntar la documentació següent:
a] Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb
l’Annex 1 del model normalitzat
La manca de presentació d’aquesta Memòria dins del termini de presentació de sol·licituds
establert a la Base 7a., suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria.
b] Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb l’Annex
2 del model normalitzat.
c] Annex 3 del model normalitzat, que inclou els següents compromisos:
 declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
d’entitat beneficiària.
 declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció.
 declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
 declaració de que l’entitat a la qual representa no ha estat sancionada per resolució
administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma a la pena de pèrdua
de la possibilitat d’obtenir subvencions, beques o qualsevol altre tipus d’ajuts públics
perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó
de sexe o de gènere.
d] Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra
la llibertat i indemnitat sexual, d’acord amb l’Annex 4 del model normalitzat.
e] En el cas de que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000,00.-€, declaració de la
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració en
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’Annex 5 del
model normalitzat.
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f] Identificació de l’entitat beneficiària, aportant
 escriptura de constitució o Estatuts.
 inscripció registral de l’entitat.
 fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
g] Identificació del/de la representant legal, aportant
 poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
h] Document del/s ajuntament/s o consell/s comarcal/s de la província de Barcelona
declarant el seu suport al projecte/activitat per l’interès que tingui per al/s seu/s
municipi/s. S’acreditarà mitjançant declaració per part de l’alcalde/essa, president/a del
consell comarcal, o regidor/a de l’equip de govern. La presentació d’aquest document no
es requisit obligatori per a la presentació de la subvenció i per tant la seva omissió no
serà objecte de requeriment.
Només es valoraran els documents relatius a municipis menors de 300.000 habitants.
Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
La presentació dels documents dels apartats f] i g] que ja s’hagin aportat en alguna de
les cinc convocatòries anteriors, es podran obviar i substituir per una declaració
responsable per escrit on es faci constar que des de la data de l’anterior presentació no
s’ha produït cap canvi o variació respecte de la documentació corresponent, tal com
preveu l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques (en endavant LPAC), d’acord amb l’Annex 6 del model
normalitzat.
7.

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

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 17 de febrer de 2020 i
finalitzarà el dia 12 de març de 2020.
Per a la present convocatòria, les entitats només es podran presentar a un sol àmbit
(Benestar Social, Igualtat i Ciutadania, o Respir i Serveis complementaris a la tutela) i
només podran presentar un únic projecte i, per tant, una única sol·licitud.
En cas de presentació de més d’un projecte per la mateixa entitat, la sol·licitud presentada
amb posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les bases.
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/) omplint el
formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de
l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la
documentació exigida a la Base 6.
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Els models normalitzats dels annexos relacionats a la Base 6 i les declaracions exigides,
podran trobar-se indistintament als llocs web següents:
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2020
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2020
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de les
sol·licituds, podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya, 126, Barcelona) en horari de 8,30
h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran ajut per part dels funcionaris adscrits al Registre per
realitzar aquest tràmit. 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, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà de comunicar a la Gerència de Benestar Social,
mitjançant correu electrònic adreçat a gs.benestars@diba.cat i a registre.general@diba.cat
la tramesa efectuada i adjuntant el comprovant de la presentació, el mateix dia de la seva
presentació, o en tot cas, abans de la finalització del termini establert en la convocatòria per
a la presentació de sol·licituds.
8.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries,
amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
No seran objecte de requeriment d’esmena:
a. La manca de justificació de la sol·licitud de bestreta en els termes expressats en la Base
21 (presentació d’informe justificatiu i balanç de l’entitat).
b. La manca de presentació de la memòria/projecte (annex 1 del model normalitzat) en els
termes expressats en la Base 6.a].
c. La manca de presentació del document de l’ajuntament o ajuntaments, o consells
comarcals, declarant l’interès del projecte/activitat en els termes expressats en la Base
6.h].
9.

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents bases serà el de
concurrència competitiva.
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10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a les entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats en la present base.
Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte
la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el
nivell de concreció de les activitats descrites així com la incorporació d’elements d’avaluació
de la qualitat.
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà
que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
Aquesta puntuació es distribuirà segons el següent barem:
Criteris generals: es valorarà fins a un màxim de 60 punts els següents criteris:
1. Identificació de la necessitat i impacte social del projecte: fins a un màxim de 9 punts.
2. Formulació, concreció i coherència dels objectius i les activitats: fins a un màxim de 9
punts.
3. Definició del pla de treball coherent amb els objectius i activitats plantejades. Inclou
fases, calendari, equip de treball i funcions: fins a un màxim de 6 punts.
4. Formulació i concreció dels sistemes de seguiment i avaluació: fins a un màxim de 6
punts.
5. Capacitat de l’entitat per desenvolupar el projecte: experiència en projectes de
naturalesa similar, adequació del pressupost al projecte presentat, previsió de
mecanismes d’ajust pressupostari, i elements de qualitat, ètica i transparència en la
gestió: fins a un màxim de 9 punts.
6. Impacte territorial del projecte en relació amb els beneficiaris o beneficiàries: fins a un
màxim de 5 punts.
7. Incorporació de la perspectiva de gènere i la mirada interseccional dins l’entitat, així com
en els objectius, les activitats, la metodologia i els indicadors de seguiment i avaluació
del projecte proposat: fins a un màxim de 5 punts.
8. El projecte fomenta la participació de les persones usuàries i les incorpora com agents
actius en les diferents fases i/o actuacions: fins a un màxim de 5 punts.
9. Suport municipal al projecte: el projecte compta amb el suport d’un o més ajuntaments
menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona o d’un o més consells
comarcals: fins a un màxim de 6 punts
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Criteris específics: es valorarà fins a un màxim de 40 punts per a cadascuna de les
temàtiques següents:
- Inclusió social - VIH: fomentar les accions dirigides a la prevenció, detecció i atenció de
persones en situació d'exclusió social. Accions de sensibilització i prevenció de les
persones afectades de VIH i les seves famílies, a través d'activitats que promoguin
l'autonomia personal, que incorporin la participació, l'acció comunitària i elements
d'innovació.
a) Mesures de prevenció i detecció de risc d'exclusió social i/o sensibilització de la
ciutadania: fins a un màxim de 5 punts.
b) Elements d'innovació social i/o intervenció integral: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 punts.
d) El projecte incorpora l’acció comunitària: fins a un màxim de 5 punts.
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’ inclusió social i VIH/ sida: fins a
un màxim de 20 punts.
- Infància i adolescència en situació de risc social i les seves famílies: foment de les
accions adreçades a la prevenció, la detecció i la disminució de situacions de risc social,
que incloguin la participació i la capacitació dels infants, els adolescents i les famílies.
a) El projecte preveu mesures per a la disminució de les situacions de risc social
d’infants i/o adolescents i les seves famílies mitjançant actuacions de prevenció,
detecció i atenció: fins a un màxim de 5 punts.
b) El projecte promou la capacitació de competències parentals i/o el reforç de les
xarxes de suport social i familiar: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 punts.
d) El projecte incorpora elements d’innovació: fins a un màxim de 5 punts.
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’infància, adolescència en
situació de risc social i les seves famílies: fins a un màxim de 20 punts.
- Addiccions: fomentar intervencions socioeducatives i/o d’inserció social en persones amb
consum problemàtic de drogues o ús problemàtic de pantalles i les seves famílies.
a) El projecte estableix les actuacions preventives i d’intervenció en adolescents, joves o
adults i les seves famílies: fins un màxim de 7 punts.
b) El projecte incorpora metodologies i/o elements d’innovació: fins a un màxim de 3
punts.
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c) El projecte estimula l’autonomia i la capacitació personal disminuint els riscos
associats al consum de drogues i/o ús problemàtic de pantalles fomentant l’adquisició
d’hàbits saludables: fins un màxim de 5 punts.
d) El projecte fomenta l’accés i la derivació als recursos de la xarxa comunitària: fins a
un màxim de 5 punts.
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’addiccions: fins a un màxim de
20 punts.
- Persones amb discapacitat i/o trastorn mental: fomentar els drets i deures, la igualtat, la
participació i la lluita contra l’estigma per a la plena integració social i la millora de la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental contemplant les
especificitats de la població i de la comunitat.
a) El projecte és innovador i/o contempla el foment de drets i deures, la capacitació per a
la presa de decisions, la participació social: fins a un màxim de 5 punts.
b) El projecte promou la lluita contra l’estigma, la participació activa i empoderament dels
afectats, i programes de suport a les famílies: fins a un màxim de 4 punts.
c) El projecte promou un model d’atenció comunitària, centrat en les necessitats de les
persones i adequant les actuacions en els seus entorns naturals per millorar la
recuperació i la inclusió social : fins a un màxim de 3 punts.
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 punts.
e) El projecte incorpora la participació de personal voluntari com a complement dels
professionals: fins a un màxim de 3 punts.
f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones amb discapacitat i/o
trastorn mental: fins a un màxim de 20 punts.
- Persones grans: fomentar l'envelliment actiu, el bon tracte, la qualitat de vida i la
prevenció del maltractament de les persones grans que viuen a casa seva, tenint en
compte la diversitat existent en aquest grup de població.
a) El projecte presenta accions innovadores i/o de promoció de l’autonomia personal,
atenció centrada en la persona i participació social de les persones grans: fins a un
màxim de 5 punts.
b) El projecte preveu accions de foment de les relacions intergeneracionals: fins a un
màxim de 4 punts.
c) El projecte forma part d’un pla local, taula o xarxa: fins a un màxim de 3 punts.
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d) El projecte inclou la participació de personal voluntari com a complement dels
professionals: fins a un màxim de 4 punts.
e) El projecte presenta accions orientades a prevenir i sensibilitzar els maltractaments a
les persones grans i/o accions de sensibilització per reconèixer situacions de soledat
no volguda: fins a un màxim de 4 punts.
f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones grans: fins a un
màxim de 20 punts.
- Famílies cuidadores: activitats de suport adreçades a persones cuidadores no
professionals de persones amb vulnerabilitat o dependència que millorin la seva qualitat
de vida i les relacions socials.
a) El projecte preveu la disminució de l’aïllament social i la solitud mitjançant la promoció
de les relacions socials: fins a un màxim de 4 punts.
b) El projecte inclou la incorporació de la innovació per afavorir la vida quotidiana de la
persona cuidadora: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte presenta accions de suport per a la gestió d’emocions i apoderament de
les persones cuidadores: fins a un màxim de 3 punts.
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 3 punts.
e) El projecte inclou la participació de personal voluntari com a complement dels
professionals: fins a un màxim de 5 punts.
f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones cuidadores: fins a un
màxim de 20 punts.
-

Igualtat i LGTBI: incorporar la perspectiva de gènere, la promoció de l’equitat, la lluita
contra les violències masclistes, el foment de l’apoderament de les dones i la
sensibilització en matèria LGTBI
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de l’àmbit
d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts.
b) El projecte proposa accions o metodologia innovadora: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte permet ampliar el coneixement sobre la matèria i l’anàlisi de la realitat
social incloent la interseccionalitat: fins a un màxim de 3 punts.
d) Les accions del projecte preveuen la interacció de diferents eixos de desigualtat, la
interseccionalitat i/o les situacions de major vulnerabilitat: fins a un màxim de 2 punts.
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e) El projecte impulsi accions que directament contribueixin a prevenir i sensibilitzar
sobre la necessitat de combatre i erradicar les violències masclistes: fins a un màxim
de 5 punts.
f) El projecte promou el treball en xarxa, les accions de transformació social i/o té
capacitat multiplicadora: fins a un màxim de 5 punts.
- Convivència, diversitat i igualtat de tracte i no discriminació: promoure la convivència
veïnal i la cultura del diàleg a partir d’actuacions educatives i de sensibilització. Impulsar i
facilitar el reconeixement i respecte a la diversitat, la no discriminació i la igualtat de
tracte per raons d’origen i creences o diversitat religiosa.
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de l’àmbit
d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts.
b) Les accions afavoreixen el treball en xarxa per l’educació i sensibilització envers la
convivència, el reconeixement de la diversitat, la igualtat de tracte i no discriminació i
la cultura del diàleg: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte incorpora elements innovadors per promoure l’empoderament i la
capacitació de la ciutadania: fins a un màxim de 5 punts.
d) Les accions fomenten el respecte als drets humans i promouen actuacions no
discriminatòries i per la igualtat de tracte (prevenció del racisme, la xenofòbia i la
islamofòbia): fins a un màxim de 10 punts.
- Respir: activitats de recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al seu
càrrec persones amb discapacitat i/o trastorn mental amb la finalitat d’afavorir la
permanència en el domicili i/o donar suport en situacions sobrevingudes. Les persones
destinatàries d’aquestes activitats han de viure en un entorn familiar. Per tant, no són
objecte d’aquesta convocatòria els projectes adreçats a persones amb discapacitat que
visquin en residències, llars residències o equipaments similars.
a) Es descriu el model de Respir de l’entitat: fins a un màxim de 5 punts.
b) El projecte s’adapta a les característiques de la població atesa: defineix el tipus de
discapacitat (tipologia, grau, classe) defineix el tipus d’accés al programa, la rotació, i
estableix l’escala de prioritat dels casos de major necessitat: fins a un màxim de 5
punts.
c) El projecte desenvolupa protocols i/o guies d’organització del Respir (distribució de
l’oferta, atorgament de beques, gestió de temes sanitaris,..): fins a un màxim de 5
punts.
d) El projecte preveu la innovació i/o el treball en xarxa amb els recursos de l’entorn per
afavorir la inclusió social, la promoció de l’autonomia i el gaudi de les persones
usuàries del servei: fins a un màxim de 5 punts.
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e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de Respir: fins a un màxim de 20
punts.
- Serveis complementaris a la tutela: fomentar la qualitat de vida, la promoció de
l’autonomia i la inclusió social de les persones tutelades, tenint en compte la diversitat
existent en aquest grup de població, així com la sensibilització ciutadana i la participació
de les famílies.
a) El projecte contempla accions de promoció de l’autonomia personal i/o atenció
centrada en la persona: fins a un màxim de 4 punts.
b) El projecte incorpora elements d'innovació social i intervenció integral: fins a un
màxim de 5 punts.
c) El projecte incorpora el treball en xarxa amb l’entorn, l’acció comunitària i/o la
participació de les persones beneficiàries com a agents actius en el projecte: fins a un
màxim de 5 punts.
d) El projecte preveu mesures per a la disminució de les situacions de risc social de les
persones tutelades mitjançant actuacions de prevenció, detecció i atenció: fins a un
màxim de 3 punts.
e) El projecte preveu mesures de sensibilització de la ciutadania en l’àmbit dels serveis
de tutela: fins a un màxim de 3 punts.
f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de serveis de tutela: fins a un
màxim de 20 punts.
11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost que es destinarà l’any 2020 per a la concessió de les subvencions regulades
en la present convocatòria serà de 2.075.000,00 € a càrrec del pressupost de l’any 2020 de
la Diputació de Barcelona, dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social
serà de 1.300.000,00 € que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/60000/23100/48901, la quantitat estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà de
425.000,00 € que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60000/23110/48900, i la
quantitat estimada per a l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela serà de
350.000,00 € que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901.
En cas que la demanda en l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela sigui
inferior a la prevista, l’import sobrant es redistribuirà entre tots els projectes estimats de
l’àmbit del Benestar Social, seguint el mateix procediment de concessió inicial previst en
aquesta convocatòria.
L’import inicial de l’àmbit del Benestar Social es podrà veure incrementat en 100.000,00.-€
addicionals i l’import inicial de l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela es
podrà veure incrementat en 150.000,00-€ addicionals, sense realitzar una nova
convocatòria, en cas que abans de la seva resolució estiguin disponibles aquests crèdits.
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12. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en relació als
punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la Base 10a.
A tots aquells projectes que obtinguin 65 o més punts, se’ls atorgarà un import per a cada
punt obtingut. L’import assignat a la puntuació no serà uniforme per a totes les puntuacions
de la 65 a la 100, sinó que s’anirà incrementant per trams, dotant d’un major valor econòmic
els punts dels projectes amb més puntuació.
L’import/punt assignat a cada tram es determinarà en funció del nombre total de projectes
per àmbit que hagin superat aquesta puntuació, i fins a esgotar les consignacions
pressupostàries per a cada àmbit fixades en la base anterior. Això es farà per garantir que
tots els projectes valorats amb 65 o més punts obtinguin subvenció.
A tal efecte, s’establiran els següents 6 trams de puntuació:
Tram 1: de 65 a 67 punts
Tram 2: de 68 a 69 punts
Tram 3: de 70 a 74 punts
Tram 4: de 75 a 79 punts
Tram 5: de 80 a 84 punts
Tram 6: de 85 o més punts
D’aquesta manera, l’import/punt assignat a la puntuació obtinguda determinarà l’import
individualitzat de la subvenció que s’atorgarà a cada projecte que, en qualsevol cas, no
podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà excedir del 50 % del cost total del
projecte o activitat subvencionada.
13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà el Gerent de Serveis de Benestar Social.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
1. La Presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar qui
presidirà la comissió.
2. La Diputada delegada de Polítiques d’Igualtat, o persona en qui delegui.
3. La Coordinadora de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, o persona en qui
delegui.
4. El Gerent de Serveis de Benestar Social, o persona en qui delegui.
5. La Gerent de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui
6. Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona.
7. El cap de l’Oficina de Suport Intern de la Gerència de Serveis de Benestar Social, qui
actuarà també com a secretari i elaborarà les actes.
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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.
14. Termini de resolució i de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des del dia següent a la data de tancament del període de presentació de
sol·licituds.
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en tractarse d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de
fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en el Tauler
d’anuncis electrònic.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
15. Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per l’entitat beneficiària pel transcurs d’un
mes a partir del dia següent a la publicació en el BOPB de la resolució de concessió sense
que hagi manifestat expressament les seves objeccions.
16. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció.
Les entitats beneficiàries que realitzin una proposta motivada de modificació dels terminis
d’execució o d’altres obligacions en els termes expressats al paràgraf anterior, hauran
d’adreçar una sol·licitud a l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar presentant-la a la
Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona abans del 15 d’octubre de 2020. La proposta
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es considerarà desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a
la data de la seva presentació, no s’ha dictat resolució expressa.
No s’entendran com a modificacions les desviacions pressupostàries.
En cas que es produeixi una desviació entre el pressupost previst per a l’activitat
subvencionada i el realment executat, caldrà justificar aquest aspecte a la memòria
d’activitats.
17. Compatibilitat amb d’altres subvencions
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat. Tanmateix, no seran
compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de Barcelona
per al mateix projecte.
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost
total del projecte/activitat a desenvolupar.
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
18. Obligacions de les entitats beneficiàries
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.
a] Les entitats perceptores de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
b] Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades
quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania
i Benestar.
c] Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
d] Les entitats beneficiàries d’una subvenció estan obligades a sotmetre’s a les actuacions
de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
referides actuacions i en relació a la subvenció concedida.
e] El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses
partides que l’integren.
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f] Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions de les subvencions d’aquesta convocatòria.
g] Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits
a l’article 6.2 OGS
h] Evitar, en tots els materials, imatges i documentació, que s’elaborin qualsevol tractament
discriminatori per raó de gènere o identitat sexual, origen ètnic o racial, edat, creença o
religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social, i en particular fer-hi un ús del
llenguatge no sexista ni androcèntric. Així mateix fomentaran els valors d’igualtat, la
pluralitat de rols i la corresponsabilitat entre els homes i les dones.
i] Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de designar un/a interlocutor/a i
col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment
serà dirigit i supervisat per personal de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar.
19. Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn en el termini
establert en aquestes bases. L’activitat que origina la despesa ha de ser necessària per a
l’execució del projecte subvencionat i ha de quedar reflectida en la Memòria d’activitats que
l’acompanya.
En aquest sentit, els sous i salaris del personal tècnic implicat directament amb el projecte o
l’activitat subvencionada podran considerar-se despeses subvencionables i caldrà
especificar-ne la seva dedicació al formulari utilitzat per fer-ne la justificació.
Pel que fa a despeses indirectes (sous i salaris del personal administratiu o directiu,
lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.) no podran superar el 5 % de l’import de
les despeses directes que s’imputin a la subvenció atorgada.
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents:
1. Dietes i manutenció.
2. Adquisició de béns materials i equipaments inventariables.
3. L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo.
20. Subcontractació
No està permesa la subcontractació de l’execució del projecte/activitat subvencionada.
21. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
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Excepcionalment, i atesa la finalitat de la present convocatòria i del context econòmic actual,
en cas de sol·licitar-ho i motivar-ho degudament, es podrà avançar un pagament per
bestreta del 50 % de la subvenció concedida. El 50 % restant es pagarà al justificar el 100 %
de l’activitat.
Aquesta motivació consistirà en la presentació d’un informe justificatiu de la necessitat de
bestreta i el balanç del darrer exercici tancat o el balanç de l’any anterior, per tal de verificar
la necessitat de finançament i l’existència de manca de liquiditat de tresoreria.
La manca de justificació en la sol·licitud de la bestreta suposarà de manera automàtica que
aquesta no serà atorgada. Aquesta omissió no serà objecte de requeriment d’esmena en els
termes de la Base 8.
En el cas que no s’opti pel pagament anticipat o bestreta, el pagament es realitzarà d’un sol
cop a la justificació del 100 % de l’activitat.
En tot cas, i atenent a la base 12 d’aquesta convocatòria, mai s’efectuaran pagaments
superiors al 50 % del cost de l’activitat justificada. Si aquest 50 % resulta un import inferior a
l’atorgat, s’entendrà que el beneficiari renuncia automàticament a la diferència per desviació.
22. Termini i forma de justificació
1) El termini de justificació de les subvencions s’iniciarà l’11 de gener de 2021 i finalitzarà el
3 de març de 2021.
2) S’estableix un període de justificació voluntària fins el 16 de novembre de 2020, per
aquells supòsits en que el projecte/activitat, objecte de la subvenció, estigui totalment
executat abans de la finalització del període d’execució (31 de desembre de 2020).
3) En cap cas s’admetran justificacions parcials del projecte/activitat.
4) Els formularis de justificació de les despeses efectuades, s’hauran de presentar a través
del tràmit corresponent de la seu electrònica, per l’entitat beneficiària adjuntant els
models normalitzats que es troben als llocs web que s’indiquen a la base 7ena. i
revestirà la forma de:
Per a subvencions d’import superior a 20.000 €
Opció A:
Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les
desviacions respecte el pressupost previst.
b] Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut
mínim de l’article 74.5 RLGS.
c] Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a
l’article 74.2 RLGS.
Si s’opta per aquesta opció, les despeses íntegres que es puguin derivar de l’auditoria
seran considerades despeses subvencionables.
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Opció B:
Compte justificatiu de la totalitat de la subvenció amb aportació de justificants de la
despesa, que contindrà:
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les
desviacions respecte el pressupost previst.
b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 RLGS.
Per a subvencions d’import igual o inferior a 20.000 €
Compte justificatiu simplificat de la totalitat de la subvenció, que contindrà:
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les
desviacions respecte el pressupost previst.
b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del RLGS.
5) En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”,
caldrà relacionar:
a] Número de persones i/o famílies beneficiàries, desagregades per sexe.
b] Nombre de municipis beneficiaris del projecte.
c] Altra informació quantitativa d’impacte.
6) En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
a] S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb
fons propis de l’entitat beneficiària o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens
concedents per a la mateixa finalitat.
b] Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i
en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.
c] Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una
activitat realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
7) En el cas de subvencions per import superior a 3.000 € i igual o inferior als 20.000 €, es
requerirà a l’entitat beneficiària una mostra dels justificants de les despeses relacionades
en la memòria econòmica que han de representar com a mínim el 50 % de l’import de la
subvenció concedida. Si aquests justificants no conformen almenys el 5 % de tots els
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justificants del cost de l’activitat, es demanaran justificants addicionals fins a arribar a
aquest percentatge.
8) Per a les subvencions d’import fins a 3.000,00.-€, es requerirà a l’entitat beneficiària que
presenti, com a mínim, el justificant de la despesa d’import més elevat imputada a la
subvenció concedida.
23. 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 a l’entitat beneficiària 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.
24. Mesures de garantia
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
25. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
Així mateix la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la
LPAC, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La
publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar
en el Tauler d’anuncis electrònic.
26. Mesures de difusió del finançament públic
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució de l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat
projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o
qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge
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corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia corporació a la seva pàgina
web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa.
27. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat/da a
reintegrar l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar, l’entitat 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.
28. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat
que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin
possible l’incompliment o consentissin el de qui d’ells depengui. També seran
responsables aquells que foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries
dins del termini d’execució i justificació de la subvenció atorgada encara que hagin
cessat en les seves activitats en el moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament
de la subvenció.
29. 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.
30. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el 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, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic,
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i demés legislació concordant.
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31. Tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de la
subvenció, amb codi de convocatòria 202020195120011533 de l’Àrea de Cohesió Social,
Ciutadania i Benestar, Gerències de Serveis de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania, de
la Diputació de Barcelona, basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions
legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb finalitats de gestió
documental i d’arxiu.
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades
l’atendrà.
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-laseu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, Rbla.
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que
l’identifiqui.

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 30 de gener de 2020, de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, pel qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva
de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea de Cohesió
Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense
finalitat de lucre, any 2020, per afavorir les actuacions d’inclusió i promoció social, les
polítiques i accions per garantir la cohesió social i la promoció de la igualtat de drets i
deures entre totes les persones, el suport a les activitats de respir i la millora de la
qualitat de vida de les persones amb la capacitat d’obrar modificada i les seves
famílies.
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Codi convocatòria: 202020195120011533
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 justificació de les subvencions
es pot trobar a:
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2020
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2020
Primer. Beneficiaris:
Persones jurídiques legalment constituïdes que compleixin amb el requisit de ser entitats
privades sense afany de lucre inscrites al registre públic corresponent i amb seu social o
delegació permanent a la província de Barcelona.
Les societats cooperatives podran ser beneficiàries d’aquests ajuts sempre que compleixin
amb els requisits que s’especifiquen en l’article 144 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de
cooperatives.
Quedaran excloses les entitats de caràcter mercantil. També quedaran excloses les entitats
que estiguin incloses al Pla estratègic de subvencions 2020 de l’Àrea de Cohesió Social,
Ciutadania i Benestar (Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania).
Segon. Objecte:
Finançament de projectes que tinguin com a objectiu la inclusió social, la prevenció del VIH i
de la sida, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport
social i de situacions de vulnerabilitat, la promoció d’actituds i capacitats de les persones i
col·lectius, la promoció de l’equitat de gènere, el foment de la diversitat afectiva, sexual i de
gènere, la prevenció i erradicació de les violències masclistes, la convivència, el respecte a
la diversitat i el foment de la igualtat de tracte i la no discriminació, donar suport i descans a
les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental mitjançant
programes de respir i la millora de la qualitat de vida de les persones amb la capacitat
d’obrar modificada i de les seves famílies mitjançant serveis complementaris a la tutela.
Tercer. Bases reguladores:
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia:
El pressupost que es destinarà l’any 2020 per a la concessió de les subvencions regulades
en la present convocatòria serà de 2.075.000,00 € a càrrec del pressupost de l’any 2020 de
la Diputació de Barcelona, dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social
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serà d’1.300.000,00 € que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/60000/23100/48901, la quantitat estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà de
425.000,00 € que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60000/23110/48900, i la
quantitat estimada per a l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela serà de
350.000,00 € que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901.
En cas que la demanda en l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela sigui
inferior a la prevista, l’import sobrant es redistribuirà entre tots els projectes estimats de
l’àmbit del Benestar Social, seguint el mateix procediment de concessió inicial previst en
aquesta convocatòria.
L’import inicial de l’àmbit del Benestar Social es podrà veure incrementat en 100.000,00.-€
addicionals i l’import inicial de l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela es
podrà veure incrementat en 150.000,00-€ addicionals, sense realitzar una nova
convocatòria, en cas que abans de la seva resolució estiguin disponibles aquests crèdits.
L’import individual a concedir a cadascun dels projectes subvencionats, fins a esgotar la
dotació màxima pressupostària, es determinarà amb relació als punts que s’obtinguin un cop
valorats tècnicament. Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds
presentades es tindrà en compte la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la
coherència de l’estructura interna, el nivell de concreció de les activitats descrites així com la
incorporació d’elements d’avaluació de la qualitat.
En tot cas, la subvenció concedida no podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà
excedir del 50 % del cost total del projecte o activitat subvencionada.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 17 de febrer de 2020 i
finalitzarà el dia 12 de març de 2020.
Sisè. Altres dades:
Els projectes i les activitats subvencionades hauran de ser desenvolupades durant el
període comprés entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
Les entitats només es podran presentar a un sol àmbit (Benestar Social, Igualtat i
Ciutadania, o Respir i Serveis complementaris a la tutela) i només podran presentar un únic
projecte.”

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes I i II respectivament,
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua
catalana.
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Quart.- APROVAR els annexos 1 (memòria), 2 (pressupost), 3 (declaracions
responsables), 4 (declaració de treball amb menors), 5 (declaració retribucions òrgans
directius) i 6 (declaració de documentació aportada) i que s’adjunten com Annex III.
Cinquè.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de 2.075.000,00 € a càrrec del pressupost de l’any 2020 de la Diputació de Barcelona,
dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social serà
d’1.300.000,00 €
que
aniran
a
càrrec
de
l’aplicació
pressupostària
G/60000/23100/48901, la quantitat estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà
de 425.000,00 € que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/60000/23110/48900, i la quantitat estimada per a l’àmbit de Respir i Serveis
complementaris a la tutela serà de 350.000,00 € que aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/60000/23100/48901.
Sisè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu
electrònica de la Diputació.”
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), informa de la proposta d’incorporar a
l’Ordre del Dia de la sessió, per la via d’urgència, un nou punt, del qual els i les
membres de la Junta en coneixen el contingut i que es concreta en l’ampliació del
termini de les sol·licituds dels recursos del Catàleg de serveis que finalitzaven el dia 6
de febrer.
Diu la senyora Marín que la proposta sorgeix de la demanda d’alguns alcaldes i
alcaldesses, i també a través d’alguns diputats i diputades, que han fet arribar aquesta
petició. Afegeix que tot ve com a conseqüència de la situació climàtica de la passada
setmana i del problema que han tingut els municipis a l’hora d’entomar aquesta
situació i del fet que en alguna ajuntaments no han tingut la possibilitat de dedicar el
temps necessari a preparar la documentació necessària per fer les sol·licituds.
Es proposa ampliar el termini, que finalitzava el dia 6 de febrer, fins el dia 13. I diu que
aquesta proposta també té a veure amb l’acord que s’ha adoptat ara per la Junta en
relació amb els ajuts per a emergències municipals.
Continua la seva intervenció dient que al llarg d’aquests dies, ella ha tingut la
possibilitat de parlar amb alguns alcaldes i alcaldesses que han estat patint d’una
forma molt intensa aquesta situació. Des dels municipis, com sempre, s’ha actuat
d’una forma immediata. I diu que la corporació també ha reaccionat de forma
immediata, a través de diferents serveis, per ajudar en els temes de competència
pròpia de la Diputació. Afegeix que considera que s’ha actuat d’una forma excel·lent.
Diu que també és cert que els alcaldes i les alcaldesses, i concretament els
ajuntaments, han hagut d’assumir costos i despeses que han estat extraordinaris, i que
moltes vegades inclús no són per a actuacions que siguin de la pròpia competència
municipal. I que per això la Diputació de Barcelona, des del primer moment va explicar,
va fer pública la voluntat d’ajudar i d’estar al costat dels municipis, i per això aquesta
aprovació dels ajuts. Afegeix que creu que la Diputació de Barcelona és la primera
administració que fa, ja no només anunciar, sinó fer reals aquest tipus d’ajuts. I a partir
d’aquest moment, una vegada aprovats, qualsevol alcalde, alcaldessa o qualsevol
municipi ja tindrà la possibilitat de fer la petició perquè pugui ser tramitada des
d’aquesta corporació.
Assenyala que aquesta és la problemàtica i aquesta és la situació i que com és
necessari, en primer lloc, apreciar la urgència, demana que aquesta sigui recolzada
per la Junta, per tal que es pugui aprovar el dictamen i permetre que els municipis que
no han pogut completar les peticions del Catàleg disposen de temps per formular les
sol·licituds que més s’ajustin a les seves necessitats.
Essent necessari, en primer lloc, estimar la urgència es procedeix a la votació.
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Estimada la urgència, per unanimitat del membres presents a la sessió,
s’incorpora a l’Ordre del Dia de la sessió i es proposa l’aprovació del Dictamen
següent:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Cooperació Local
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ampliar el
termini de sol·licitud dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis de la
Diputació de Barcelona de l’any 2020 que finalitzaven el 6 de febrer de 2020, de
conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 9
de gener de 2020, fins el 13 de febrer de 2020 (Exp. núm. 2019/0015078).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020,
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim
jurídic i econòmic específic, i la convocatòria per a la concessió de recursos (acord
JG núm. 5/20, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de
gener de 2020).
2. En l’esmentat règim es regulen i fixen els criteris i el procediment de sol·licitud i
gestió dels recursos inclosos en la convocatòria del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals 2020. Pel que fa a la fase de sol·licitud, s’estableixen diversos terminis de
sol·licitud, en funció de la classe i el procediment de concessió de cada recurs. El
primer termini de sol·licitud finalitza el 6 de febrer de 2020.
3. Coincidint amb aquest període de sol·licitud, entre el diumenge 19 i el dijous 23 de
gener de 2020 es va produir un temporal de llevant totalment extraordinari a
Catalunya, amb acumulacions de precipitació molt elevades, grans nevades i neu a
cotes baixes, una ventada general i persistent i, sobretot, un temporal marítim que
va provocar una afectació generalitzada a tot el litoral. Serveixin com exemples de
les múltiples destrosses i incidències produïdes l’afectació sobre diversos rius que
van desbordar-se o van tenir un cabal al límit del desbordament, o l’afectació al
litoral i les platges, amb mar brava i onades extraordinàries, platges engolides i
passeigs marítims inundats, i un litoral ple de brossa. També es van veure
afectades diverses línies de la xarxa de Rodalies de Catalunya, algunes de les
quals van haver de limitar o suspendre el seu servei o van patir afectacions.
Nombroses esllavissades, inundacions i objectes a la via van provocar talls de
carreteres, i van ser abundants els talls d'aigua, electricitat i telefonia.
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4. Davant aquest episodi extraordinari, els governs locals de la província han hagut de
concentrar els seus esforços en adoptar les mesures de protecció oportunes,
pal·liar els desperfectes, restablir el normal funcionament dels serveis públics en els
respectius territoris i, en definitiva, recuperar les zones afectades.
5. Això ha impedit que puguin preparar i tramitar amb normalitat les seves sol·licituds
en el marc del Catàleg 2020, per la qual cosa es considera oportú, vistes les
circumstàncies excepcionals esmentades i la voluntat de la Diputació de Barcelona
d’exercir les seves competències en matèria de cooperació i assistència amb una
vocació municipalista i orientada a prestar un suport integral al conjunt de governs
locals, ampliar el primer dels terminis de sol·licitud del Catàleg 2020, concretament
el que conclou el 6 de febrer de 2020.
6. Atès que també es vol assegurar que la resolució del procediment de concessió
d’ajuts es produeixi en les mateixes dates que en convocatòries anteriors per tal
que, d’aquesta manera, els governs locals puguin conèixer el més aviat possible els
seus ajuts concedits, es considera que la màxima ampliació possible és fins al 13
de febrer de 2020.
Fonaments de dret
L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 2019,
i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre
de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per a l’atorgament d’aquest
tipus de subvencions.
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que,
per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. AMPLIAR fins al 13 de febrer de 2020 el termini de sol·licitud dels recursos
inclosos en el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2020 amb
termini de sol·licitud inicial fins al 6 de febrer de 2020.
Segon. MODIFICAR, en virtut de l’ampliació aprovada en l’acord anterior, el règim del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, en els termes següents:
Article 5. Procediment de concessió
On diu:
6. A continuació, es mostra el procediment de concessió per a cada classe de recurs:
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Classe de recurs
Ajuts econòmics

Termini de sol·licitud
6 de febrer de 2020
30 de setembre de 2020
6 de febrer de 2020
31 de març de 2020

Recursos tècnics i
materials

1 de juny de 2020
30 de setembre de 2020
31 de desembre de 2020

Fons de prestació

-

Procediment de concessió
Concurrència competitiva
Concessió directa amb
concurrència
Concurrència competitiva
Concessió directa amb
concurrència
Concurrència competitiva
Concessió directa amb
concurrència
Concessió directa amb
concurrència
Concessió directa amb
concurrència
Concessió directa amb
concurrència
Concessió directa amb
concurrència

Ha de dir:
6. A continuació, es mostra el procediment de concessió per a cada classe de recurs:
Classe de recurs
Ajuts econòmics

Termini de sol·licitud
13 de febrer de 2020
30 de setembre de 2020
13 de febrer de 2020
31 de març de 2020

Recursos tècnics i
materials

1 de juny de 2020
30 de setembre de 2020
31 de desembre de 2020

Fons de prestació

-

Procediment de concessió
Concurrència competitiva
Concessió directa amb
concurrència
Concurrència competitiva
Concessió directa amb
concurrència
Concurrència competitiva
Concessió directa amb
concurrència
Concessió directa amb
concurrència
Concessió directa amb
concurrència
Concessió directa amb
concurrència
Concessió directa amb
concurrència
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Article 18. Especialitats d’instrucció d’ajuts econòmics
On diu:
1. El termini màxim que disposen els centres gestors per a requerir l’esmena de
defectes als ens sol·licitants d’ajuts econòmics finalitza: per a recursos amb termini
de sol·licitud fins al 6 de febrer de 2020, el 20 de febrer de 2020; i per a recursos
amb termini de sol·licitud fins al 30 de setembre de 2020, el 21 d’octubre de 2020.
Ha de dir:
1. El termini màxim que disposen els centres gestors per a requerir l’esmena de
defectes als ens sol·licitants d’ajuts econòmics finalitza: per a recursos amb
termini de sol·licitud fins al 13 de febrer de 2020, el 27 de febrer de 2020; i per
a recursos amb termini de sol·licitud fins al 30 de setembre de 2020, el 21
d’octubre de 2020.
Article 19. Especialitats d’instrucció de recursos tècnics i materials
On diu:
1. El termini màxim que disposen els centres gestors per a requerir l’esmena de
defectes als ens sol·licitants de recursos tècnics i materials finalitza: per a recursos
amb termini de sol·licitud fins al 6 de febrer de 2020, el 28 de febrer de 2020; per a
recursos amb termini de sol·licitud fins al 31 de març de 2020, el 23 d’abril de
2020; per a recursos amb termini de sol·licitud fins a l’1 de juny de 2020, el 22 de
juny de 2020; per a recursos amb termini de sol·licitud fins al 30 de setembre de
2020, el 21 d’octubre de 2020; i per a recursos amb termini de sol·licitud fins al 31
de desembre de 2020, el 20 de gener de 2021.
Ha de dir:
1. El termini màxim que disposen els centres gestors per a requerir l’esmena de
defectes als ens sol·licitants de recursos tècnics i materials finalitza: per a
recursos amb termini de sol·licitud fins al 13 de febrer de 2020, el 6 de març
de 2020; per a recursos amb termini de sol·licitud fins al 31 de març de 2020, el 23
d’abril de 2020; per a recursos amb termini de sol·licitud fins a l’1 de juny de 2020,
el 22 de juny de 2020; per a recursos amb termini de sol·licitud fins al 30 de
setembre de 2020, el 21 d’octubre de 2020; i per a recursos amb termini de
sol·licitud fins al 31 de desembre de 2020, el 20 de gener de 2021.
Capítol 10. Terminis màxims i procediment de concessió
On diu:
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Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud

Recurs

Classe

Accions de millora contínua als
serveis socials bàsics

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 06/02/2020

Accions d'Educació per al
Desenvolupament (EpD)

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Activitats culturals de les festes
majors

Fons de prestació

Activitats de la Xarxa d'Arxius
Municipals
Activitats de la Xarxa de Museus
Locals
Activitats de sensibilització i
educació ambiental
Activitats d'educació ambiental en
sistemes aquàtics continentals. Va
d'aigua
Activitats esportives itinerants
Actuacions de prevenció i
detecció d'addiccions en
adolescents i joves
Actuacions de seguretat viària
urbana

-

-

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Realització de
10/01/2020 06/02/2020
serveis i activitats
Realització de
10/01/2020 06/02/2020
serveis i activitats

Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Adequació acústica de locals

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Adequacions retributives singulars
i excepcionals de llocs de treball

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/12/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Ajut econòmic

10/01/2020 30/09/2020

Concessió
directa amb
concurrència

Actuacions de suport a la indústria
Actuacions derivades de plans i
estudis de mobilitat urbana
Actuacions i projectes estratègics
per als museus

Adquisició de dispositius
integrables a la plataforma Sentilo
de la Diputació de Barcelona
Adquisició de recursos i inversió
en equipaments destinats a la
protecció civil
Adquisició d'habitatges
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Recurs
Anàlisi de la viabilitat de la creació
d'un servei de mediació ciutadana
Anàlisi de l'estructura
organitzativa i actualització de la
relació de llocs de treball
Anàlisi de l'impacte dels
esdeveniments esportius
Anàlisi dels espais lliures (SNU)
per al desenvolupament de la
infraestructura verda local i
l'ODS15
Anàlisi i ordenació de la plantilla:
dimensionament, composició,
tecnificació, temporalitat i edat
Animals de companyia (gossos i
gats)
Aprenentatge competencial

Classe
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concessió
10/01/2020 01/06/2020
directa amb
concurrència
Concessió
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
concurrència
10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/12/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Realització de
10/01/2020 01/06/2020
serveis i activitats

Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència

Aprofitament turístic dels
esdeveniments esportius

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Arranjament d'habitatges

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Assessorament en igualtat de
gènere, violències masclistes i
diversitat sexual, afectiva i de
gènere

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 30/09/2020

Concessió
directa amb
concurrència

Assessorament jurídic en la gestió
de recursos humans

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/12/2020

Concessió
directa amb
concurrència

Realització de
10/01/2020 31/12/2020
serveis i activitats

Concessió
directa amb
concurrència

Assessorament jurídic en via
administrativa i representació i
defensa judicial en recursos
humans
Assessoraments d'activitats
esportives
Assessoraments d'equipaments
esportius
Assistència de personal tècnic en
tribunals i òrgans de selecció

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/12/2020
10/01/2020 31/12/2020

Realització de
10/01/2020 31/12/2020
serveis i activitats

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
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Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Assistència en l'alineament de les
Redacció de
Concessió
polítiques locals amb els Objectius plans, projectes i 10/01/2020 31/03/2020
directa amb
de Desenvolupament Sostenible
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
Assistència tècnica integral en
plans, projectes i 10/01/2020 30/09/2020
directa amb
formació
informes
concurrència
Auditories i intervenció als
Concessió
Realització de
habitatges en situació de pobresa
10/01/2020 06/02/2020
directa amb
serveis i activitats
energètica
concurrència
Redacció de
Concessió
Avaluació de la qualitat de les
plans, projectes i 10/01/2020 31/12/2020
directa amb
aigües
informes
concurrència
Avaluació de projectes de
cooperació, agermanaments o
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
iniciatives d'educació per al
competitiva
desenvolupament
Redacció de
Avaluació de xarxes locals
Concurrència
plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
d'infància i adolescència
competitiva
informes
Redacció de
Concessió
Avaluació del soroll
plans, projectes i 10/01/2020 31/12/2020
directa amb
informes
concurrència
Concessió
Avaluacions de plans d'igualtat de
Realització de
10/01/2020 06/02/2020
directa amb
gènere
serveis i activitats
concurrència
Concessió
Banc de recursos per a la
Realització de
10/01/2020 31/03/2020
directa amb
participació ciutadana
serveis i activitats
concurrència
Beques esportives per prevenir el
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
risc d'exclusió
competitiva
Redacció de
Concurrència
Camins municipals
plans, projectes i 10/01/2020 31/03/2020
competitiva
informes
Concessió
Campanyes de control i disciplina
Realització de
10/01/2020 31/03/2020
directa amb
de mercat
serveis i activitats
concurrència
Campanyes d'estalvi energètic:
Redacció de
Concurrència
50/50 (escoles) i Passa l'energia plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
competitiva
(equipaments)
informes
Redacció de
Concessió
Cartes i catàlegs de serveis
plans, projectes i 10/01/2020 31/03/2020
directa amb
informes
concurrència
Provisió de béns,
Concessió
Catalogació dels fons especials
equips i
10/01/2020 31/03/2020
directa amb
de les biblioteques públiques
subministraments
concurrència
Recurs

Classe
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Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud

Recurs

Classe

Cens d'activitats

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 06/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Centres locals de serveis a les
empreses (CLSE)
Certificació d'accions formatives
organitzades pels ens locals de la
demarcació de Barcelona
Cessió de bicicletes elèctriques
Cicle de passejades per a la gent
gran
Ciutats amigues amb les persones
grans
Ciutats orientadores
Comerç, fires i mercats de venda
no sedentària en municipis de
menys de 20.000 habitants
Conservació de la infraestructura
estratègica de prevenció
d'incendis forestals (PPI)
Consultoria en el
desenvolupament de projectes
formatius

Redacció de
plans, projectes i 10/01/2020 31/12/2020
informes
Provisió de béns,
equips i
10/01/2020 06/02/2020
subministraments
Ajut econòmic
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Ajut econòmic
Fons de prestació
Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 06/02/2020
10/01/2020 06/02/2020
10/01/2020 01/06/2020
10/01/2020 06/02/2020
-

-

10/01/2020 31/03/2020

Control d'establiments de tatuatge
Realització de
10/01/2020 30/09/2020
i pírcing
serveis i activitats
Control sanitari de l'aigua de
consum humà

Realització de
10/01/2020 30/09/2020
serveis i activitats

Control sanitari de piscines d'ús
públic

Realització de
10/01/2020 01/06/2020
serveis i activitats

Control sanitari d'instal·lacions de
baix risc susceptibles de
transmetre la legionel·la
Creació i millora de productes
turístics
Cultura emprenedora a l'escola

Realització de
10/01/2020 30/09/2020
serveis i activitats
Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Realització de
01/06/2020 30/09/2020
serveis i activitats

Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
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Recurs

Classe

Delimitació d'urbanitzacions,
nuclis de població, edificacions i
instal·lacions
Desenvolupament de projectes
d'educació i sensibilització
ambiental
Diagnosi organitzativa i gestió per
processos als serveis socials
bàsics

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

Diagnosi per al desenvolupament
d'estratègies de ciutat intel·ligent

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concessió
10/01/2020 06/02/2020
directa amb
concurrència
10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 01/06/2020

Concessió
directa amb
concurrència

Diagnosis i estratègies (DIES)
d'urbanisme, regeneració urbana i
10/01/2020 06/02/2020
activació temporal d'espais buits
Digitalització i difusió dels fons
Realització de
locals i patrimonials de les
10/01/2020 31/03/2020
serveis i activitats
biblioteques públiques
Dinamització comercial en
municipis de més de 20.000
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
habitants
Dinamització de l'activitat física i
l'esport local
Dinamització de les persones
grans
Dinamització i promoció del teixit
comercial en l'àmbit comarcal
Direcció facultativa d'obres
d'infraestructura estratègica de
prevenció d'incendis forestals
(PPI)
Disseny de plans d'estabilització
de l'ocupació temporal
Disseny i avaluació de plans
locals de joventut
Disseny i elaboració de bases
reguladores de processos
selectius
Documents dels centres educatius

Fons de prestació

-

-

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Realització de
10/01/2020 31/03/2020
serveis i activitats
Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/03/2020

Realització de
10/01/2020 06/02/2020
serveis i activitats
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 30/09/2020
10/01/2020 01/06/2020

Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
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Recurs

Classe

Redacció de
plans, projectes i
informes
Desenvolupament
Eina de valoració del risc social
i manteniment de
per als serveis socials bàsics (DSsistemes
DIBA)
d'informació i
gestió
Desenvolupament
Eines de gestió del copagament i manteniment de
dels serveis d'atenció domiciliària
sistemes
(TASSAD)
d'informació i
gestió
Eines per a la planificació de les
Redacció de
polítiques d'infància i
plans, projectes i
adolescència en risc
informes
Redacció de
Eines per a l'abordatge integral de
plans, projectes i
les violències masclistes
informes
Redacció de
Eines per planificar les polítiques
plans, projectes i
locals de joventut
informes
Ecosistemes educatius locals

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concessió
10/01/2020 01/06/2020
directa amb
concurrència
10/01/2020 31/12/2020

Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 31/12/2020

Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020
10/01/2020 06/02/2020

Elaboració de la nòmina municipal
Realització de
10/01/2020 31/12/2020
en entorn web
serveis i activitats
Elaboració de mapes de soroll,
mapes de capacitat acústica i
plans d'acció
Elaboració o actualització de la
cartografia topogràfica urbana
digital 3D E = 1:1.000
Els serveis locals d'ocupació que
utilitzen la Plataforma Telemàtica
Xaloc
Enquestes de satisfacció
d'esdeveniments esportius
Equipaments juvenils municipals
Escolaritat equilibrada
Esdeveniments esportius "Gran
Premi Diputació de Barcelona"

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 06/02/2020

Realització de
10/01/2020 01/06/2020
serveis i activitats
Fons de prestació
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Ajut econòmic

-

-

10/01/2020 31/12/2020
10/01/2020 06/02/2020
10/01/2020 01/06/2020
10/01/2020 06/02/2020

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
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Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concessió
Espai de coordinació d'estratègies
Realització de
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
formatives
serveis i activitats
concurrència
Espai de treball en matèria de
Concessió
planificació estratègica de
Gestió relacional 10/01/2020 31/03/2020
directa amb
cooperació al desenvolupament
concurrència
Espais de millora contínua dels
Concessió
plans locals de prevenció de
Gestió relacional 10/01/2020 06/02/2020
directa amb
drogues i ús problemàtic de
concurrència
pantalles
Espais d'intercanvi dels plans
Concessió
locals d'acció comunitària
Gestió relacional 10/01/2020 06/02/2020
directa amb
inclusiva
concurrència
Redacció de
Concessió
Espais i equipaments educatius
plans, projectes i 10/01/2020 01/06/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
Estabilització de talussos i
plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
directa amb
estructures de contenció
informes
concurrència
Estratègies i instruments
Redacció de
Concurrència
urbanístics per a urbanitzacions
plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
competitiva
amb dèficits
informes
Redacció de
Concurrència
Estratègies sectorials d'habitatge plans, projectes i 10/01/2020 31/03/2020
competitiva
informes
Estructures bàsiques dels serveis
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
locals d'ocupació municipals
competitiva
Estructures bàsiques
Concurrència
supramunicipals per als serveis
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
locals d'ocupació
Estudi de les afectacions de les
Redacció de
Concessió
línies de transport d'electricitat,
plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
directa amb
gas, aigua i hidrocarburs
informes
concurrència
Estudi d'indicadors de la policia
Redacció de
Concessió
local: dotació, dedicació, retribució plans, projectes i 10/01/2020 31/12/2020
directa amb
i edat de la plantilla
informes
concurrència
Redacció de
Estudis arquitectònics
Concurrència
plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
d'equipaments esportius
competitiva
informes
Redacció de
Estudis d'actuacions d'habitatge i
Concurrència
plans, projectes i 10/01/2020 31/03/2020
rehabilitació
competitiva
informes
Redacció de
Concessió
Estudis de comerç, mercats i fires
plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
directa amb
locals
informes
concurrència
Recurs

Classe
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Estudis de la qualitat de l'aire
Estudis de manteniment
d'equipaments esportius
Estudis de seguretat
d'esdeveniments i activitats
esportives
Estudis de viabilitat d'equipaments
esportius
Estudis d'eficiència energètica
d'equipaments esportius
Estudis d'equipaments i espai
públic
Estudis d'itineraris esportius
Estudis en matèria d'activitats i
establiments
Estudis i plans d'accessibilitat
Estudis i plans de mobilitat urbana
sostenible
Estudis per a la creació, trasllat i
ampliació d'equipaments
bibliotecaris
Estudis per a la provisió de banda
ampla al territori

Classe
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concessió
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
concurrència
10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 31/12/2020

Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 31/03/2020

Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

Execució de projectes de millora
del patrimoni natural
Execució de projectes de
senyalització turística inclosos en
la Xarxa de mobilitat turística
Execució de projectes singulars
de senyalització turística

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Provisió de béns,
equips i
10/01/2020 31/03/2020
subministraments

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Exposició per a la prevenció del
consum de drogues: "Controles?"

Provisió de béns,
equips i
10/01/2020 06/02/2020
subministraments

Concurrència
competitiva

Ajut econòmic

Ajut econòmic

Àrea de Presidència
Secretaria General

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concessió
Realització de
Exposicions itinerants
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
serveis i activitats
concurrència
Concurrència
Festivals artístics
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
Concessió
Finançament de l'àmbit de
Fons de prestació
directa amb
benestar social
concurrència
Finançament de programes
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
educatius
competitiva
Concessió
Finançament de programes
Fons de prestació
directa amb
educatius en petits municipis
concurrència
Finançament de tallers i activitats
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
formatives d'àmbit cultural
competitiva
Finançament del servei de
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
protecció civil
competitiva
Finançament del servei
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
d'inspecció i verificació d'activitats
competitiva
Concurrència
Finançament d'escoles municipals
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
Finançament en els àmbits
d'igualtat de gènere i de la
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
diversitat sexual, afectiva i de
competitiva
gènere
Finançament en l'àmbit de
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
joventut
competitiva
Finançament en l'àmbit de la
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
convivència, diversitat i drets civils
competitiva
Finançament en l'àmbit de la
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
participació ciutadana
competitiva
Finançament en l'àmbit de
Concurrència
l'abordatge de les violències
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
masclistes
Finançament per a l'alineament de
Concurrència
polítiques locals amb els Objectius
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
de Desenvolupament Sostenible
Concessió
Fires i jornades d'orientació
Realització de
01/06/2020 30/09/2020
directa amb
educativa
serveis i activitats
concurrència
Foment de fires locals per a
Concurrència
municipis de més de 20.000
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
habitants
Recurs

Classe

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs

Classe

Foment de la sostenibilitat
turística

Ajut econòmic

Foment de les relacions europees
i internacionals dels ens locals
Foment de les relacions europees
i internacionals dels ens locals de
fins a 10.000 habitants
Foment de mercats de venda no
sedentària per a municipis de més
de 20.000 habitants

Ajut econòmic

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concessió
10/01/2020 30/09/2020
directa amb
concurrència
Concurrència
10/01/2020 06/02/2020
competitiva

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Foment de mercats municipals

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Foment del lloguer i la gestió
d'habitatge assequible

Fons de prestació

Funció educativa de les famílies

-

-

Realització de
10/01/2020 01/06/2020
serveis i activitats

Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

Garantia de drets bàsics

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Gestió de la dinamització en un
centre comercial urbà i en un
mercat municipal

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Desenvolupament
i manteniment de
Gestió de la informació geogràfica
sistemes
10/01/2020 31/12/2020
local - Plataforma SITMUN
d'informació i
gestió
Redacció de
Gestió de serveis educatius
plans, projectes i 10/01/2020 01/06/2020
informes
Redacció de
Gestió dels cementiris municipals plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
informes
Gestió i consolidació de grups de
treball i de debat en l'àmbit del
Gestió relacional 10/01/2020 31/12/2020
comerç
Gestió i planificació estratègica
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
territorial
Redacció de
GIA - Aplicació informàtica per a
plans, projectes i 10/01/2020 31/12/2020
la gestió de les activitats
informes

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs
Governança de les TIC
Grups de suport emocional i
d'ajuda mútua (GSAM)
Guia local per fer front als
maltractaments a les persones
grans
Identificació d'orientacions
estratègiques de cooperació al
desenvolupament
Implantació de mesures de gestió
sostenible, ambiental i econòmica
Implantació i renovació de serveis
urbans
Implementació de mesures
alternatives a la sanció econòmica
(MASE)
Impuls de l'economia social i
solidària
Impuls i consolidació dels serveis
de mediació ciutadana
Indicadors bàsics del mercat de
treball
Informació estadística territorial
Informes de suport a la gestió
d'equipaments esportius
Informes estratègics de
desenvolupament econòmic local
Iniciatives territorials innovadores
per al desenvolupament econòmic
Instrucció d'expedients
disciplinaris i expedients
d'informació reservada
Integració sociolaboral de
persones amb malalties mentals

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 01/06/2020
directa amb
informes
concurrència
Concessió
Realització de
10/01/2020 06/02/2020
directa amb
serveis i activitats
concurrència
Redacció de
Concurrència
plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
competitiva
informes
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 31/03/2020
directa amb
informes
concurrència
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
Concessió
Fons de prestació
directa amb
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 01/06/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 30/09/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 31/03/2020
directa amb
informes
concurrència
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
Concessió
Realització de
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
serveis i activitats
concurrència
Concessió
Fons de prestació
directa amb
concurrència
Classe

Àrea de Presidència
Secretaria General

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Realització de
Concurrència
Jornades d'esport adaptat
10/01/2020 06/02/2020
serveis i activitats
competitiva
Jornades i seminaris en l'àmbit de
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
la lectura i la biblioteca pública
competitiva
Manteniment de les piscines
Realització de
Concurrència
d'estiu municipals per a
10/01/2020 06/02/2020
serveis i activitats
competitiva
agrupacions d'ens locals
Redacció de
Concessió
Manteniment de ponts municipals plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
Mapes de patrimoni cultural local plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Material inventariable i noves
Concessió
tecnologies d'equipaments
Fons de prestació
directa amb
esportius
concurrència
Redacció de
Concessió
Mesures dels camps
plans, projectes i 10/01/2020 31/12/2020
directa amb
electromagnètics
informes
concurrència
Mesures locals de mitigació i
Redacció de
Concessió
adaptació al canvi climàtic i de
plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
directa amb
promoció de la sostenibilitat
informes
concurrència
Mesures per a reduir danys
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
causats per mamífers salvatges
competitiva
Concessió
Migració de dades i documents
Ajut econòmic
10/01/2020 30/09/2020
directa amb
electrònics a les eines SeTDIBA
concurrència
Millora d'infraestructures per
Concessió
garantir la qualitat de l'aigua de
Ajut econòmic
10/01/2020 30/09/2020
directa amb
consum humà
concurrència
Neteja viària hivernal de l'accés al
Concurrència
nucli principal o de camins d'us
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
públic (hivern 2020-2021)
Concessió
Observatoris del
Fons de prestació
directa amb
desenvolupament econòmic local
concurrència
Redacció de
Concessió
Oficines d'atenció ciutadana
plans, projectes i 10/01/2020 30/09/2020
directa amb
(OAC)
informes
concurrència
Pla d'anàlisi i seguiment de
Redacció de
Concessió
l'absentisme: indicadors,
plans, projectes i 10/01/2020 31/12/2020
directa amb
propostes de millora i seguiment
informes
concurrència
de resultats
Redacció de
Concessió
Pla de resiliència dels serveis
plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
directa amb
urbans i les infraestructures
informes
concurrència
Recurs

Classe

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs

Classe

Pla de seguretat local

Ajut econòmic

Planejament urbanístic
Planificació de la intervenció en
monuments
Planificació i gestió turística
Planificació i millora del verd urbà
Plans d'actuació de mandat
Plans d'autoprotecció (PAU) i
protocols
Plans de comunicació
Plans de protecció civil municipals
- DUPROCIM

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concurrència
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 31/03/2020

Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020
10/01/2020 31/03/2020
10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Plans d'internacionalització

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Plans directors de cooperació al
desenvolupament

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Plans directors de xarxes de
serveis
Plans directors d'equipaments i
espai públic
Plans i programes de verificació
d'activitats comunicades
Plans i projectes d'igualtat de
gènere
Plans i projectes per al
desenvolupament cultural local

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 06/02/2020
10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs

Classe

Plans i protocols locals de
prevenció del consum de drogues
i ús problemàtic de pantalles

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

Plans locals d'acció comunitària
inclusiva
Plans locals de salut
Plans locals d'habitatge
Plans locals LGTBI
Plans locals per a la promoció de
la convivència
Plans municipals d'educació per al
desenvolupament (EpD)

Ajut econòmic
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Ajut econòmic

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020
10/01/2020 06/02/2020
10/01/2020 06/02/2020

Plataforma de serveis tecnològics
per a la gestió urbana

Realització de
10/01/2020 30/09/2020
serveis i activitats

Plataforma Decidim per a la
participació ciutadana

Realització de
10/01/2020 30/09/2020
serveis i activitats

Plataforma Telemàtica Xaloc
(PTX)

Desenvolupament
i manteniment de
sistemes
10/01/2020 31/12/2020
d'informació i
gestió

Presència institucional a Internet

Realització de
10/01/2020 30/09/2020
serveis i activitats

Préstec de material esportiu

Provisió de béns,
equips i
10/01/2020 31/12/2020
subministraments

Processos de negociació de les
condicions de treball

Realització de
10/01/2020 31/12/2020
serveis i activitats

Programes d'actuació municipal
d'habitatge
Projecte de mobiliari de
biblioteques noves o en trasllat

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 30/09/2020

Concessió
directa amb
concurrència

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs
Projectes culturals per a ens
locals de menys de 50.000
habitants
Projectes culturals per a ens
locals de més de 50.000 habitants
Projectes de cooperació al
desenvolupament i drets humans
Projectes de participació
ciutadana
Projectes d'equipaments i espai
públic
Projectes d'intervenció en
monuments
Projectes d'urbanització en
urbanitzacions amb dèficits
Projectes en matèria de memòria
democràtica
Projectes específics per a la
dinamització del mercat de treball
local

Classe

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/03/2020
10/01/2020 06/02/2020
10/01/2020 31/03/2020
10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Projectes esportius singulars

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Projectes estratègics en l'àmbit de
l'envelliment actiu, la diversitat
funcional i la salut mental
Projectes experimentals de suport
al teixit productiu
Projectes singulars de suport al
teixit productiu
Promoció comercial en cooperació
entre diversos ens locals
Promoció de la convivència als
espais públics o les comunitats de
veïns i veïnes

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Promoció de la igualtat de tracte i
la no discriminació
Promoció de la mobilitat
sostenible

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 06/02/2020
10/01/2020 06/02/2020
10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs

Classe

Promoció de la salut

Ajut econòmic

Promoció de mesures per a
l'eficiència energètica, l'estalvi i
les energies renovables
Promoció del canal electrònic en
la relació amb les entitats i les
empreses
Promoció d'esdeveniments amb
projecció turística

Redacció de
plans, projectes i
informes
Ajut econòmic
Ajut econòmic

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concurrència
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
Concessió
10/01/2020 06/02/2020
directa amb
concurrència
Concessió
10/01/2020 30/09/2020
directa amb
concurrència
Concurrència
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
Concessió
10/01/2020 31/03/2020
directa amb
concurrència

Protecció del patrimoni
arquitectònic

Redacció de
plans, projectes i
informes

Publicacions d'àmbit local de
municipis de menys de 50.000
habitants

Ajut econòmic

10/01/2020 06/02/2020

Recerca historicoarqueològica

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/03/2020

Recull d'activitats de suport al
teixit empresarial

Realització de
10/01/2020 30/09/2020
serveis i activitats

Recull d'activitats per als serveis
locals d'ocupació: persones i
empreses

Realització de
10/01/2020 30/09/2020
serveis i activitats

Recurs en continuïtat en protecció
de dades (RECPD)
Redacció de projectes de millora
del patrimoni natural
Redacció de projectes de
senyalització turística inclosos a la
xarxa de mobilitat
Redacció de projectes singulars
de senyalització turística
Redacció del projecte executiu per
a l'obertura i manteniment de la
franja perimetral
Redacció del projecte executiu per
al tractament de vegetació en
parcel·les públiques
Reforma, condicionament i
rehabilitació d'habitatges
municipals o cedits

Gestió relacional
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Ajut econòmic
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Ajut econòmic

10/01/2020 01/06/2020
10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Àrea de Presidència
Secretaria General

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Revisió i assessorament per a
Redacció de
Concessió
l'elaboració del Registre de
plans, projectes i 10/01/2020 31/12/2020
directa amb
personal
informes
concurrència
Concurrència
Sanitat ambiental
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
Concurrència
Seguretat alimentària
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
Seguretat als museus municipals i
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
les seves extensions
competitiva
Concurrència
Seguretat i salubritat a les platges
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
Concessió
Sensibilització en convivència,
Realització de
10/01/2020 06/02/2020
directa amb
diversitat i drets civils
serveis i activitats
concurrència
Concessió
Sensibilització envers les
Realització de
10/01/2020 06/02/2020
directa amb
relacions igualitàries
serveis i activitats
concurrència
Servei d'acompanyament d'ens
Concessió
locals i associacions de
Realització de
10/01/2020 30/09/2020
directa amb
comerciants i de paradistes dels serveis i activitats
concurrència
mercats
Concurrència
Servei de mediació en consum
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
Provisió de béns,
Concessió
Servei de préstec de carpes
equips i
10/01/2020 30/09/2020
directa amb
subministraments
concurrència
Concessió
Servei d'Intermediació en Deutes
Fons de prestació
directa amb
de l'Habitatge (SIDH)
concurrència
Concessió
Servei itinerant de mediació
Realització de
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
ciutadana
serveis i activitats
concurrència
Redacció de
Serveis d'intervenció
Concurrència
plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
socioeducativa
competitiva
informes
Concessió
Serveis d'orientació i transicions
Realització de
01/06/2020 30/09/2020
directa amb
educatives
serveis i activitats
concurrència
Serveis públics de consum (OMIC
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 06/02/2020
i OCIC)
competitiva
Desenvolupament
i manteniment de
Concessió
SeTDIBA: serveis de suport per a
sistemes
01/06/2020 30/09/2020
directa amb
la transformació digital
d'informació i
concurrència
gestió
Recurs

Classe

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs

Classe

Solucions d'administració digital

Ajut econòmic

Supervisió d'equips de serveis
socials bàsics

Realització de
serveis i activitats

Supervisió per a responsables
tècnics de serveis socials bàsics

Realització de
serveis i activitats

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
Suport a la gestió sostenible de la
plans, projectes i
infraestructura verda/blava urbana
informes
Redacció de
Suport a la gestió sostenible de
plans, projectes i
l'abastament d'aigua
informes
Provisió de béns,
Suport a la implementació dels
equips i
punts liles
subministraments

Suport a la gestió dels residus, la
neteja viària i a l'economia circular

Suport a les agències d'energia
Suport a les relacions europees i
internacionals del territori
Suport en la gestió de l'amiant
Suport en matèria urbanística
Tallers d'emancipació
Treballs forestals d'obertura de la
franja perimetral
Treballs forestals en les parcel·les
públiques ubicades dins del
perímetre de la franja perimetral
Trofeus i medalles
Vials i camins municipals

Ajut econòmic
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Realització de
serveis i activitats
Ajut econòmic

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concurrència
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
Concessió
10/01/2020 06/02/2020
directa amb
concurrència
Concessió
10/01/2020 06/02/2020
directa amb
concurrència
Concessió
10/01/2020 06/02/2020
directa amb
concurrència
Concessió
10/01/2020 06/02/2020
directa amb
concurrència
Concessió
10/01/2020 06/02/2020
directa amb
concurrència
Concessió
10/01/2020 30/09/2020
directa amb
concurrència
Concurrència
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
Concessió
10/01/2020 01/06/2020
directa amb
concurrència
Concessió
10/01/2020 06/02/2020
directa amb
concurrència
Concessió
10/01/2020 30/09/2020
directa amb
concurrència
Concessió
10/01/2020 06/02/2020
directa amb
concurrència
Concurrència
10/01/2020 06/02/2020
competitiva
10/01/2020 06/02/2020

Concurrència
competitiva

Provisió de béns,
equips i
10/01/2020 31/12/2020
subministraments
Redacció de
plans, projectes i 10/01/2020 06/02/2020
informes

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

Ajut econòmic

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs
Vigilància i control d'establiments
alimentaris
Xarxa de Serveis Locals
d'Habitatge

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concessió
Realització de
10/01/2020 30/09/2020
directa amb
serveis i activitats
concurrència
Concessió
Gestió relacional 10/01/2020 30/09/2020
directa amb
concurrència
Classe

Ha de dir:
Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud

Recurs

Classe

Accions de millora contínua als
serveis socials bàsics

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 13/02/2020

Accions d'Educació per al
Desenvolupament (EpD)

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Activitats culturals de les festes
majors

Fons de prestació

Activitats de la Xarxa d'Arxius
Municipals
Activitats de la Xarxa de Museus
Locals
Activitats de sensibilització i
educació ambiental
Activitats d'educació ambiental en
sistemes aquàtics continentals.
Va d'aigua
Activitats esportives itinerants
Actuacions de prevenció i
detecció d'addiccions en
adolescents i joves
Actuacions de seguretat viària
urbana
Actuacions de suport a la
indústria
Actuacions derivades de plans i
estudis de mobilitat urbana
Actuacions i projectes estratègics
per als museus
Adequació acústica de locals

-

-

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Realització de
10/01/2020 13/02/2020
serveis i activitats
Realització de
10/01/2020 13/02/2020
serveis i activitats
Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs

Classe

Adequacions retributives singulars
i excepcionals de llocs de treball

Redacció de
plans, projectes i
informes

Adquisició de dispositius
integrables a la plataforma Sentilo
de la Diputació de Barcelona
Adquisició de recursos i inversió
en equipaments destinats a la
protecció civil
Adquisició d'habitatges
Anàlisi de la viabilitat de la creació
d'un servei de mediació ciutadana
Anàlisi de l'estructura
organitzativa i actualització de la
relació de llocs de treball
Anàlisi de l'impacte dels
esdeveniments esportius
Anàlisi dels espais lliures (SNU)
per al desenvolupament de la
infraestructura verda local i
l'ODS15
Anàlisi i ordenació de la plantilla:
dimensionament, composició,
tecnificació, temporalitat i edat
Animals de companyia (gossos i
gats)
Aprenentatge competencial

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concessió
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
concurrència

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Ajut econòmic

10/01/2020 30/09/2020

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 01/06/2020
10/01/2020 31/12/2020

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/12/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Realització de
10/01/2020 01/06/2020
serveis i activitats

Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència

Aprofitament turístic dels
esdeveniments esportius

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Arranjament d'habitatges

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Assessorament en igualtat de
gènere, violències masclistes i
diversitat sexual, afectiva i de
gènere

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 30/09/2020

Concessió
directa amb
concurrència

Assessorament jurídic en la gestió
de recursos humans

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/12/2020

Concessió
directa amb
concurrència

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs
Assessorament jurídic en via
administrativa i representació i
defensa judicial en recursos
humans
Assessoraments d'activitats
esportives
Assessoraments d'equipaments
esportius

Classe

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud

Realització de
10/01/2020 31/12/2020
serveis i activitats
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/12/2020
10/01/2020 31/12/2020

Assistència de personal tècnic en
tribunals i òrgans de selecció

Realització de
10/01/2020 31/12/2020
serveis i activitats

Assistència en l'alineament de les
polítiques locals amb els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/03/2020

Assistència tècnica integral en
formació

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 30/09/2020

Auditories i intervenció als
Realització de
habitatges en situació de pobresa
serveis i activitats
energètica
Redacció de
Avaluació de la qualitat de les
plans, projectes i
aigües
informes
Avaluació de projectes de
cooperació, agermanaments o
Ajut econòmic
iniciatives d'educació per al
desenvolupament
Redacció de
Avaluació de xarxes locals
plans, projectes i
d'infància i adolescència
informes
Redacció de
Avaluació del soroll
plans, projectes i
informes

10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 31/12/2020

Beques esportives per prevenir el
risc d'exclusió

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 31/12/2020

Realització de
10/01/2020 31/03/2020
serveis i activitats
Ajut econòmic

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 13/02/2020

Avaluacions de plans d'igualtat de
Realització de
10/01/2020 13/02/2020
gènere
serveis i activitats
Banc de recursos per a la
participació ciutadana

Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 13/02/2020

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs

Classe

Camins municipals

Redacció de
plans, projectes i
informes

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

Campanyes de control i disciplina
de mercat

Realització de
10/01/2020 31/03/2020
serveis i activitats

Concessió
directa amb
concurrència

Campanyes d'estalvi energètic:
50/50 (escoles) i Passa l'energia
(equipaments)

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Provisió de béns,
equips i
subministraments
Redacció de
plans, projectes i
informes

Cartes i catàlegs de serveis
Catalogació dels fons especials
de les biblioteques públiques
Cens d'activitats
Centres locals de serveis a les
empreses (CLSE)
Certificació d'accions formatives
organitzades pels ens locals de la
demarcació de Barcelona
Cessió de bicicletes elèctriques
Cicle de passejades per a la gent
gran
Ciutats amigues amb les
persones grans
Ciutats orientadores
Comerç, fires i mercats de venda
no sedentària en municipis de
menys de 20.000 habitants
Conservació de la infraestructura
estratègica de prevenció
d'incendis forestals (PPI)
Consultoria en el
desenvolupament de projectes
formatius

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 31/03/2020
10/01/2020 31/03/2020
10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 13/02/2020

Redacció de
plans, projectes i 10/01/2020 31/12/2020
informes
Provisió de béns,
equips i
10/01/2020 13/02/2020
subministraments
Ajut econòmic
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Ajut econòmic
Fons de prestació
Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 01/06/2020
10/01/2020 13/02/2020
-

-

10/01/2020 31/03/2020

Control d'establiments de tatuatge
Realització de
10/01/2020 30/09/2020
i pírcing
serveis i activitats

Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs

Classe

Control sanitari de l'aigua de
consum humà

Realització de
serveis i activitats

Control sanitari de piscines d'ús
públic

Realització de
serveis i activitats

Control sanitari d'instal·lacions de
Realització de
baix risc susceptibles de
serveis i activitats
transmetre la legionel·la
Creació i millora de productes
Ajut econòmic
turístics
Cultura emprenedora a l'escola
Delimitació d'urbanitzacions,
nuclis de població, edificacions i
instal·lacions
Desenvolupament de projectes
d'educació i sensibilització
ambiental
Diagnosi organitzativa i gestió per
processos als serveis socials
bàsics
Diagnosi per al desenvolupament
d'estratègies de ciutat intel·ligent

Realització de
serveis i activitats
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concessió
10/01/2020 30/09/2020
directa amb
concurrència
Concessió
10/01/2020 01/06/2020
directa amb
concurrència
Concessió
10/01/2020 30/09/2020
directa amb
concurrència
Concurrència
10/01/2020 13/02/2020
competitiva
Concessió
01/06/2020 30/09/2020
directa amb
concurrència
Concessió
10/01/2020 13/02/2020
directa amb
concurrència
10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 01/06/2020

Concessió
directa amb
concurrència

Diagnosis i estratègies (DIES)
d'urbanisme, regeneració urbana i
10/01/2020 13/02/2020
activació temporal d'espais buits
Digitalització i difusió dels fons
Realització de
locals i patrimonials de les
10/01/2020 31/03/2020
serveis i activitats
biblioteques públiques
Dinamització comercial en
municipis de més de 20.000
Ajut econòmic
10/01/2020 13/02/2020
habitants
Dinamització de l'activitat física i
l'esport local
Dinamització de les persones
grans
Dinamització i promoció del teixit
comercial en l'àmbit comarcal
Direcció facultativa d'obres
d'infraestructura estratègica de
prevenció d'incendis forestals
(PPI)

Fons de prestació

-

-

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Realització de
10/01/2020 31/03/2020
serveis i activitats

Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs
Disseny de plans d'estabilització
de l'ocupació temporal
Disseny i avaluació de plans
locals de joventut
Disseny i elaboració de bases
reguladores de processos
selectius
Documents dels centres
educatius
Ecosistemes educatius locals
Eina de valoració del risc social
per als serveis socials bàsics (DSDIBA)
Eines de gestió del copagament
dels serveis d'atenció domiciliària
(TASSAD)
Eines per a la planificació de les
polítiques d'infància i
adolescència en risc
Eines per a l'abordatge integral de
les violències masclistes
Eines per planificar les polítiques
locals de joventut
Elaboració de la nòmina municipal
en entorn web
Elaboració de mapes de soroll,
mapes de capacitat acústica i
plans d'acció
Elaboració o actualització de la
cartografia topogràfica urbana
digital 3D E = 1:1.000
Els serveis locals d'ocupació que
utilitzen la Plataforma Telemàtica
Xaloc

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 31/03/2020
directa amb
informes
concurrència
Concessió
Realització de
10/01/2020 13/02/2020
directa amb
serveis i activitats
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 30/09/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 01/06/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 01/06/2020
directa amb
informes
concurrència
Desenvolupament
i manteniment de
Concessió
sistemes
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
d'informació i
concurrència
gestió
Desenvolupament
i manteniment de
Concessió
sistemes
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
d'informació i
concurrència
gestió
Redacció de
Concurrència
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
competitiva
informes
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Concessió
Realització de
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
serveis i activitats
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Concessió
Realització de
10/01/2020 01/06/2020
directa amb
serveis i activitats
concurrència
Concessió
Fons de prestació
directa amb
concurrència
Classe

Àrea de Presidència
Secretaria General

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Redacció de
Concessió
Enquestes de satisfacció
plans, projectes i 10/01/2020 31/12/2020
directa amb
d'esdeveniments esportius
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
Equipaments juvenils municipals plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
Escolaritat equilibrada
plans, projectes i 10/01/2020 01/06/2020
directa amb
informes
concurrència
Esdeveniments esportius "Gran
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 13/02/2020
Premi Diputació de Barcelona"
competitiva
Concessió
Espai de coordinació d'estratègies
Realització de
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
formatives
serveis i activitats
concurrència
Espai de treball en matèria de
Concessió
planificació estratègica de
Gestió relacional 10/01/2020 31/03/2020
directa amb
cooperació al desenvolupament
concurrència
Espais de millora contínua dels
Concessió
plans locals de prevenció de
Gestió relacional 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
drogues i ús problemàtic de
concurrència
pantalles
Espais d'intercanvi dels plans
Concessió
locals d'acció comunitària
Gestió relacional 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
inclusiva
concurrència
Redacció de
Concessió
Espais i equipaments educatius
plans, projectes i 10/01/2020 01/06/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
Estabilització de talussos i
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
estructures de contenció
informes
concurrència
Estratègies i instruments
Redacció de
Concurrència
urbanístics per a urbanitzacions
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
competitiva
amb dèficits
informes
Redacció de
Concurrència
Estratègies sectorials d'habitatge plans, projectes i 10/01/2020 31/03/2020
competitiva
informes
Estructures bàsiques dels serveis
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 13/02/2020
locals d'ocupació municipals
competitiva
Estructures bàsiques
Concurrència
supramunicipals per als serveis
Ajut econòmic
10/01/2020 13/02/2020
competitiva
locals d'ocupació
Estudi de les afectacions de les
Redacció de
Concessió
línies de transport d'electricitat,
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
gas, aigua i hidrocarburs
informes
concurrència
Recurs

Classe

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs
Estudi d'indicadors de la policia
local: dotació, dedicació,
retribució i edat de la plantilla

Classe

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
Estudis arquitectònics
plans, projectes i
d'equipaments esportius
informes
Redacció de
Estudis d'actuacions d'habitatge i
plans, projectes i
rehabilitació
informes
Redacció de
Estudis de comerç, mercats i fires
plans, projectes i
locals
informes
Redacció de
Estudis de la qualitat de l'aire
plans, projectes i
informes
Redacció de
Estudis de manteniment
plans, projectes i
d'equipaments esportius
informes
Estudis de seguretat
Redacció de
d'esdeveniments i activitats
plans, projectes i
esportives
informes
Redacció de
Estudis de viabilitat
plans, projectes i
d'equipaments esportius
informes
Redacció de
Estudis d'eficiència energètica
plans, projectes i
d'equipaments esportius
informes
Redacció de
Estudis d'equipaments i espai
plans, projectes i
públic
informes
Redacció de
Estudis d'itineraris esportius
plans, projectes i
informes
Redacció de
Estudis en matèria d'activitats i
plans, projectes i
establiments
informes
Redacció de
Estudis i plans d'accessibilitat
plans, projectes i
informes
Redacció de
Estudis i plans de mobilitat urbana
plans, projectes i
sostenible
informes
Estudis per a la creació, trasllat i
Redacció de
ampliació d'equipaments
plans, projectes i
bibliotecaris
informes

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concessió
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
concurrència
10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 31/12/2020

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 31/12/2020

Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 31/03/2020

Concessió
directa amb
concurrència

Àrea de Presidència
Secretaria General

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud

Recurs

Classe

Estudis per a la provisió de banda
ampla al territori

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

Ajut econòmic

Execució de projectes de millora
del patrimoni natural
Execució de projectes de
senyalització turística inclosos en
la Xarxa de mobilitat turística
Execució de projectes singulars
de senyalització turística

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Provisió de béns,
equips i
10/01/2020 31/03/2020
subministraments

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Exposició per a la prevenció del
consum de drogues: "Controles?"

Provisió de béns,
equips i
10/01/2020 13/02/2020
subministraments

Concurrència
competitiva

Exposicions itinerants

Realització de
10/01/2020 31/12/2020
serveis i activitats

Ajut econòmic

Festivals artístics

Ajut econòmic

Finançament de l'àmbit de
benestar social

Fons de prestació

Finançament de programes
educatius

Ajut econòmic

Finançament de programes
educatius en petits municipis

Fons de prestació

Finançament de tallers i activitats
formatives d'àmbit cultural
Finançament del servei de
protecció civil
Finançament del servei
d'inspecció i verificació d'activitats
Finançament d'escoles municipals
Finançament en els àmbits
d'igualtat de gènere i de la
diversitat sexual, afectiva i de
gènere
Finançament en l'àmbit de
joventut
Finançament en l'àmbit de la
convivència, diversitat i drets civils
Finançament en l'àmbit de la
participació ciutadana

10/01/2020 13/02/2020
-

-

10/01/2020 13/02/2020
-

-

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs
Finançament en l'àmbit de
l'abordatge de les violències
masclistes
Finançament per a l'alineament
de polítiques locals amb els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible
Fires i jornades d'orientació
educativa

Classe

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Realització de
01/06/2020 30/09/2020
serveis i activitats

Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva

Foment de fires locals per a
municipis de més de 20.000
habitants

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Foment de la sostenibilitat
turística

Ajut econòmic

10/01/2020 30/09/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Foment de mercats municipals

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Foment del lloguer i la gestió
d'habitatge assequible

Fons de prestació

Foment de les relacions europees
i internacionals dels ens locals
Foment de les relacions europees
i internacionals dels ens locals de
fins a 10.000 habitants
Foment de mercats de venda no
sedentària per a municipis de més
de 20.000 habitants

Funció educativa de les famílies

-

-

Realització de
10/01/2020 01/06/2020
serveis i activitats

Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva

Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

Garantia de drets bàsics

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Gestió de la dinamització en un
centre comercial urbà i en un
mercat municipal

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Desenvolupament
i manteniment de
Gestió de la informació geogràfica
sistemes
10/01/2020 31/12/2020
local - Plataforma SITMUN
d'informació i
gestió
Redacció de
Gestió de serveis educatius
plans, projectes i 10/01/2020 01/06/2020
informes

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs
Gestió dels cementiris municipals
Gestió i consolidació de grups de
treball i de debat en l'àmbit del
comerç
Gestió i planificació estratègica
territorial
GIA - Aplicació informàtica per a
la gestió de les activitats
Governança de les TIC
Grups de suport emocional i
d'ajuda mútua (GSAM)
Guia local per fer front als
maltractaments a les persones
grans
Identificació d'orientacions
estratègiques de cooperació al
desenvolupament
Implantació de mesures de gestió
sostenible, ambiental i econòmica
Implantació i renovació de serveis
urbans
Implementació de mesures
alternatives a la sanció
econòmica (MASE)
Impuls de l'economia social i
solidària
Impuls i consolidació dels serveis
de mediació ciutadana
Indicadors bàsics del mercat de
treball
Informació estadística territorial
Informes de suport a la gestió
d'equipaments esportius

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Concessió
Gestió relacional 10/01/2020 31/12/2020
directa amb
concurrència
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 13/02/2020
competitiva
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 31/12/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 01/06/2020
directa amb
informes
concurrència
Concessió
Realització de
10/01/2020 13/02/2020
directa amb
serveis i activitats
concurrència
Redacció de
Concurrència
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
competitiva
informes
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 31/03/2020
directa amb
informes
concurrència
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 13/02/2020
competitiva
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 13/02/2020
competitiva
Concessió
Fons de prestació
directa amb
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 01/06/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 30/09/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Classe

Àrea de Presidència
Secretaria General

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Redacció de
Concessió
Informes estratègics de
plans, projectes i 10/01/2020 31/03/2020
directa amb
desenvolupament econòmic local
informes
concurrència
Iniciatives territorials innovadores
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 13/02/2020
per al desenvolupament econòmic
competitiva
Instrucció d'expedients
Concessió
Realització de
disciplinaris i expedients
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
serveis i activitats
d'informació reservada
concurrència
Concessió
Integració sociolaboral de
Fons de prestació
directa amb
persones amb malalties mentals
concurrència
Realització de
Concurrència
Jornades d'esport adaptat
10/01/2020 13/02/2020
serveis i activitats
competitiva
Jornades i seminaris en l'àmbit de
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 13/02/2020
la lectura i la biblioteca pública
competitiva
Manteniment de les piscines
Realització de
Concurrència
d'estiu municipals per a
10/01/2020 13/02/2020
serveis i activitats
competitiva
agrupacions d'ens locals
Redacció de
Concessió
Manteniment de ponts municipals plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Redacció de
Concessió
Mapes de patrimoni cultural local plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
informes
concurrència
Material inventariable i noves
Concessió
tecnologies d'equipaments
Fons de prestació
directa amb
esportius
concurrència
Redacció de
Concessió
Mesures dels camps
plans, projectes i 10/01/2020 31/12/2020
directa amb
electromagnètics
informes
concurrència
Mesures locals de mitigació i
Redacció de
Concessió
adaptació al canvi climàtic i de
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
directa amb
promoció de la sostenibilitat
informes
concurrència
Mesures per a reduir danys
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 13/02/2020
causats per mamífers salvatges
competitiva
Concessió
Migració de dades i documents
Ajut econòmic
10/01/2020 30/09/2020
directa amb
electrònics a les eines SeTDIBA
concurrència
Millora d'infraestructures per
Concessió
garantir la qualitat de l'aigua de
Ajut econòmic
10/01/2020 30/09/2020
directa amb
consum humà
concurrència
Neteja viària hivernal de l'accés al
Concurrència
nucli principal o de camins d'us
Ajut econòmic
10/01/2020 13/02/2020
competitiva
públic (hivern 2020-2021)
Recurs

Classe

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs
Observatoris del
desenvolupament econòmic local
Oficines d'atenció ciutadana
(OAC)

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concessió
Fons de prestació
directa amb
concurrència
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 30/09/2020
directa amb
informes
concurrència
Classe

Pla d'anàlisi i seguiment de
l'absentisme: indicadors,
propostes de millora i seguiment
de resultats

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/12/2020

Pla de resiliència dels serveis
urbans i les infraestructures

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 13/02/2020

Pla de seguretat local

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Planejament urbanístic
Planificació de la intervenció en
monuments
Planificació i gestió turística
Planificació i millora del verd urbà
Plans d'actuació de mandat
Plans d'autoprotecció (PAU) i
protocols
Plans de comunicació
Plans de protecció civil municipals
- DUPROCIM

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 31/03/2020

Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 31/03/2020

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Plans d'internacionalització

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Plans directors de cooperació al
desenvolupament

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Plans directors de xarxes de
serveis

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs
Plans directors d'equipaments i
espai públic
Plans i programes de verificació
d'activitats comunicades
Plans i projectes d'igualtat de
gènere
Plans i projectes per al
desenvolupament cultural local
Plans i protocols locals de
prevenció del consum de drogues
i ús problemàtic de pantalles
Plans locals d'acció comunitària
inclusiva
Plans locals de salut
Plans locals d'habitatge
Plans locals LGTBI
Plans locals per a la promoció de
la convivència
Plans municipals d'educació per
al desenvolupament (EpD)

Classe
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Ajut econòmic
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Ajut econòmic

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concessió
10/01/2020 13/02/2020
directa amb
concurrència
10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concessió
directa amb
concurrència

10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 13/02/2020

Plataforma de serveis tecnològics
Realització de
10/01/2020 30/09/2020
per a la gestió urbana
serveis i activitats

Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

Plataforma Decidim per a la
participació ciutadana

Realització de
10/01/2020 30/09/2020
serveis i activitats

Plataforma Telemàtica Xaloc
(PTX)

Desenvolupament
i manteniment de
sistemes
10/01/2020 31/12/2020
d'informació i
gestió

Concessió
directa amb
concurrència

Presència institucional a Internet

Realització de
10/01/2020 30/09/2020
serveis i activitats

Concessió
directa amb
concurrència

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs
Préstec de material esportiu
Processos de negociació de les
condicions de treball
Programes d'actuació municipal
d'habitatge
Projecte de mobiliari de
biblioteques noves o en trasllat
Projectes culturals per a ens
locals de menys de 50.000
habitants
Projectes culturals per a ens
locals de més de 50.000 habitants
Projectes de cooperació al
desenvolupament i drets humans
Projectes de participació
ciutadana
Projectes d'equipaments i espai
públic
Projectes d'intervenció en
monuments
Projectes d'urbanització en
urbanitzacions amb dèficits
Projectes en matèria de memòria
democràtica
Projectes específics per a la
dinamització del mercat de treball
local

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Provisió de béns,
Concessió
equips i
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
subministraments
concurrència
Concessió
Realització de
10/01/2020 31/12/2020
directa amb
serveis i activitats
concurrència
Redacció de
Concurrència
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
competitiva
informes
Redacció de
Concessió
plans, projectes i 10/01/2020 30/09/2020
directa amb
informes
concurrència
Classe

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/03/2020
10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 31/03/2020
10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Projectes esportius singulars

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Projectes estratègics en l'àmbit de
l'envelliment actiu, la diversitat
funcional i la salut mental
Projectes experimentals de suport
al teixit productiu
Projectes singulars de suport al
teixit productiu

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva

Àrea de Presidència
Secretaria General

Recurs
Promoció comercial en
cooperació entre diversos ens
locals
Promoció de la convivència als
espais públics o les comunitats de
veïns i veïnes
Promoció de la igualtat de tracte i
la no discriminació
Promoció de la mobilitat
sostenible

Classe
Ajut econòmic
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 13/02/2020

Promoció de la salut

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Promoció de mesures per a
l'eficiència energètica, l'estalvi i
les energies renovables
Promoció del canal electrònic en
la relació amb les entitats i les
empreses
Promoció d'esdeveniments amb
projecció turística

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 13/02/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 30/09/2020

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Protecció del patrimoni
arquitectònic

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/03/2020

Publicacions d'àmbit local de
municipis de menys de 50.000
habitants

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Recerca historicoarqueològica

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/03/2020

Recull d'activitats de suport al
teixit empresarial

Realització de
10/01/2020 30/09/2020
serveis i activitats

Recull d'activitats per als serveis
locals d'ocupació: persones i
empreses

Realització de
10/01/2020 30/09/2020
serveis i activitats

Recurs en continuïtat en protecció
de dades (RECPD)
Redacció de projectes de millora
del patrimoni natural
Redacció de projectes de
senyalització turística inclosos a
la xarxa de mobilitat

Gestió relacional
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 01/06/2020
10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 31/03/2020

Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
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Recurs
Redacció de projectes singulars
de senyalització turística
Redacció del projecte executiu
per a l'obertura i manteniment de
la franja perimetral
Redacció del projecte executiu
per al tractament de vegetació en
parcel·les públiques
Reforma, condicionament i
rehabilitació d'habitatges
municipals o cedits
Revisió i assessorament per a
l'elaboració del Registre de
personal

Classe
Ajut econòmic
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concurrència
10/01/2020 13/02/2020
competitiva
10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Concurrència
competitiva

Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 31/12/2020

Sanitat ambiental

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Seguretat alimentària

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Seguretat als museus municipals i
les seves extensions

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Seguretat i salubritat a les platges

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Sensibilització en convivència,
diversitat i drets civils

Realització de
10/01/2020 13/02/2020
serveis i activitats

Sensibilització envers les
relacions igualitàries

Realització de
10/01/2020 13/02/2020
serveis i activitats

Servei d'acompanyament d'ens
locals i associacions de
comerciants i de paradistes dels
mercats

Realització de
10/01/2020 30/09/2020
serveis i activitats

Servei de mediació en consum
Servei de préstec de carpes
Servei d'Intermediació en Deutes
de l'Habitatge (SIDH)
Servei itinerant de mediació
ciutadana

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Provisió de béns,
equips i
10/01/2020 30/09/2020
subministraments
Fons de prestació

-

-

Realització de
10/01/2020 31/12/2020
serveis i activitats

Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
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Recurs

Classe

Serveis d'intervenció
socioeducativa

Redacció de
plans, projectes i
informes

Serveis d'orientació i transicions
educatives
Serveis públics de consum (OMIC
i OCIC)

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
10/01/2020 13/02/2020

Realització de
01/06/2020 30/09/2020
serveis i activitats
Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Desenvolupament
i manteniment de
SeTDIBA: serveis de suport per a
sistemes
01/06/2020 30/09/2020
la transformació digital
d'informació i
gestió
Solucions d'administració digital

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Supervisió d'equips de serveis
socials bàsics

Realització de
10/01/2020 13/02/2020
serveis i activitats

Supervisió per a responsables
tècnics de serveis socials bàsics

Realització de
10/01/2020 13/02/2020
serveis i activitats

Suport a la gestió dels residus, la
neteja viària i a l'economia
circular

10/01/2020 13/02/2020

Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
Suport a la gestió sostenible de la
plans, projectes i
infraestructura verda/blava urbana
informes
Redacció de
Suport a la gestió sostenible de
plans, projectes i
l'abastament d'aigua
informes
Provisió de béns,
Suport a la implementació dels
equips i
punts liles
subministraments
Suport a les agències d'energia
Suport a les relacions europees i
internacionals del territori
Suport en la gestió de l'amiant
Suport en matèria urbanística

Ajut econòmic
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes
Redacció de
plans, projectes i
informes

10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 30/09/2020
10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 01/06/2020
10/01/2020 13/02/2020
10/01/2020 30/09/2020

Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
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Recurs
Tallers d'emancipació
Treballs forestals d'obertura de la
franja perimetral
Treballs forestals en les parcel·les
públiques ubicades dins del
perímetre de la franja perimetral
Trofeus i medalles
Vials i camins municipals
Vigilància i control d'establiments
alimentaris
Xarxa de Serveis Locals
d'Habitatge

Inici
Finalització
Procediment
termini
termini
de concessió
sol·licitud sol·licitud
Concessió
Realització de
10/01/2020 13/02/2020
directa amb
serveis i activitats
concurrència
Concurrència
Ajut econòmic
10/01/2020 13/02/2020
competitiva
Classe

Ajut econòmic

10/01/2020 13/02/2020

Provisió de béns,
equips i
10/01/2020 31/12/2020
subministraments
Redacció de
plans, projectes i 10/01/2020 13/02/2020
informes
Realització de
10/01/2020 30/09/2020
serveis i activitats
Gestió relacional

10/01/2020 30/09/2020

Concurrència
competitiva
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència
Concessió
directa amb
concurrència

Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci
d’aprovació del present dictamen.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), diu que tot i que és un punt que es proposa
aprovar en el Ple, com és el referit a la modificació parcial o puntual del Reglament
orgànic per possibilitar la participació i el vot a distància a les sessions del Ple, ho
voldria explicar també en seu de la Junta de Govern.
Diu que en el Ple del mes de desembre de l’any passat va coincidir amb la diputada
senyora Pérez, que està embarassada, i van comentar les dificultat que ella tindria per
assistir a les sessions del Ple.
Afegeix que aquesta era una qüestió que no estava resolta encara a la Diputació de
Barcelona i que, interessada en trobar una solució, va encarregar al coordinador
general, senyor Juan Echániz, que treballés amb la Secretaria, i amb tot el personal
que considerés oportú perquè això fos possible.
I diu que és per això que avui es porta al Ple aquest tema. Assenyala que vol aprofitar
per agrair, en primer lloc la proposta, perquè és cert que en l’anterior mandat es va
viure una situació similar i ella desconeix el motiu de per què no es va solucionar. Diu
que, en tot cas, no cal entrar en la història, i el que cal és mirar en el present cap al
futur.
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Espera que a la sessió plenària es pugui donar aquest primer pas i espera i desitja que
la diputada senyora Pérez pugui ser la primera en utilitzar aquest sistema d’assistència
i vot telemàtics.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

