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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015 
 
 
 
A la ciutat de Barcelona, el 29 d’octubre de 2015, a les 12 hores i 5 minuts es reuneix al Saló 
de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de primera 
convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta senyora 
Mercè Conesa i Pagès i amb l’assistència del vicepresident primer, senyor  Dionís Guiteras i 
Rubio, vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa, vicepresident tercer, senyor 
Martí Pujol i Casals, vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla, vicepresidenta 
cinquena, senyora Núria Parlón i Gil, i amb les diputades i diputats que s’esmenten a 
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut, Blanca Arbell i Brugarola, Jaume Asens 
i Llodrà, Montserrat Ballarin i Espuña, Jordi Ballart i Pastor, Jesús Calderer i Palau, Jaume 
Ciurana i Llevadot, Ana Maria del Puy del Frago i Bares, Pilar Díaz i Romero, Joaquim Jesús 
Duran i Redondo, Jordi Fàbrega i Colomer, Teresa Maria Fandos i Payà, Joaquim Forn i 
Chiariello, Miquel Forns i Fusté, Arnau Funes i Romero, Rosa Funtané i Vilà, Maria de los 
Angeles Gallardo i Borrega, Antoni García i Acero, Xavier García Albiol, Joan Carles García i 
Cañizares, Isabel García i Ripoll, Miquel González i Monforte, Rafael Homet i Ventayol, 
Miguel Angel Ibañez i Giner, Valentí Junyent i Torras, Oriol Lladó i Esteller, Núria Marín i 
Martínez, Laura Martínez i Portell, Josep Monràs i Galindo, Josep-Ramon Mut i Bosque, 
Laura Pérez i Castaño, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Sònia Recasens i Alsina, Manuel 
Reyes López, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera Macia, Carles Rodríguez i Herencia, 
Maria Rovira i Torrens, Carlos Ruíz i Novella, Eulàlia Sabater i Díaz, Josep Salom i Ges, 
Alexandra Sevilla i Oliveras, Sonia Sierra i Infante, Lluís Tomás i Moreno i Salvador Tovar i 
Funes. 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació. 
 
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps, la 
interventora general, senyora Teresa Maria Raurich Montasell i el tresorer, senyor Josep 
Abella Albiñana.  
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, en la 
seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió per la  senyora 
presidenta, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que es 
transcriu a continuació: 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 1 d’octubre de 2015. extraordinària  
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2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència 

núm. 8749/15, de 8 d'octubre, pel qual es deixa sense efecte sobre Substitució del 
Decret de la Presidència núm. 7471/15, de data 29 de juliol de 2015, sobre 
Nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions Informatives i de 
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, Diputat delegat de Presidència, 
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Diputades i Diputats delegats, 
Diputades i Diputats adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per 
la Presidència.  

 
Servei de Programació 
 
3. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 17/2015 del Pressupost 

General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2015, així com aprovar 
l'actualització del Pla estratègic de subvencions 2015 i del Pla d'inversions 2015 i donar-
se per assabentat de l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, 
en compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, i 
d'acord amb el Pla econòmic-financer de la Diputació de Barcelona. 

 
4. Dictamen pel qual es proposa, i aprovar la modificació de crèdit 13/2015 del Pressupost 

de l’Institut del Teatre, corresponent a l’exercici 2015, per a suplements de crèdit amb 
càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
5. Dictamen pel qual es proposa aprovar la comprovació de l’Inventari General Consolidat 

de béns i drets de la Corporació, amb referència a 15 de juliol de 2015. 
 
6. Dictamen pel qual es proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de 

Catalunya, els Ajuntaments de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, l’AMB, la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la Diputació de Barcelona, que 
té per objecte el finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona, per al període per 
al finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona (període 2017-2021). 

 
Intervenció General 
 
7. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de les ordenances fiscals, taxes i 

preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l’exercici 2016. 
 
8. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de l’estat d’execució 

dels pressupostos de la Corporació i els seus organismes autònoms, corresponents al 
segon i tercer trimestre de 2015. 

9. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, sostenibilitat financera i regla de 
despesa, referit a 30 de juny de 2015. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

3 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Traspassos de carreteres 
 
10. Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de la titularitat, a favor de l’Ajuntament 

de Vilobí del Penedès, del  tram de la carretera BV-2158, entre els punts quilomètrics 
0,000 i 0,578. 

 
11. Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de la titularitat, a favor de l’Ajuntament 

de Taradell, dels trams de les carreteres BV-5305, entre els punts quilomètrics 0,000 i 
0,060, i BV-5306, entre els punts quilomètrics 0,000 i 0,340. 

 
12. Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de la titularitat a favor de l’Ajuntament 

de Sant Feliu de Llobregat, del tram de la carretera BV-2001, entre els punts 
quilomètrics 2,750 i 3,460. 

 
Mutació demanial 
 
13. Dictamen pel qual es proposa acordar l’acceptació de la mutació demanial, a favor de la 

Diputació de Barcelona, de quatre finques de l’Ajuntament de Dosrius, per a la 
construcció d’una rotonda a la carretera BV-5101, pk. 3,530 (Can Massuet). 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
14. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’expedient de les concessions demanials per als 

aprofitaments especials apícoles en finques públiques propietat de la Diputació de 
Barcelona, dins l’àmbit dels parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac, i els parcs del Garraf i Montesquiu. . 

 
15. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’expedient de les concessions demanials per als 

aprofitaments especials de pastures en finques públiques propietat de la Diputació de 
Barcelona, dins l’àmbit dels parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac, i els Parcs del Garraf i Montesquiu. 

 
16. Dictamen pel qual es proposa informar favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora 

Forestal de Can Mainouet, Sot de la Senyora, Peça de l’Obra, Can Presas i Can Riera 
de Fuirosos (Parc del Montnegre i el Corredor), i elevar-lo a la Generalitat de Catalunya 
per a la seva aprovació, si escau. 

  
17. Dictamen pel qual es proposa informar favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora 

Forestal de Mas Quadrell (Parc del Garraf), i elevar-lo a la Generalitat de Catalunya per 
a la seva aprovació, si escau. 

 
18. Dictamen pel qual es proposa aprovar el conveni de col·laboració entre el Instituto 

Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria i la Diputació de 
Barcelona, amb l’objecte de dedesenvolupar d’un conjunt d’eines silvícoles per a la 
gestió sostenible dels alzinars i les suredes del Parc del Montnegre i el Corredor.  
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II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. 
(Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local). 
 
1. Moció que presenten els Grups Entesa, Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 

Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, Partit 
Popular, Ciutadans – Partido de la Ciudadania i CUP-PA, de la Diputació de 
Barcelona, sol·licitant a la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques-menjador a 
tots els infants en situació de vulnerabilitat. 

 
2. Moció que presenten els Grups Entesa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana 

de Catalunya – Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura 
de Progrés, Ciutadans – Partido de la Ciudadania  i CUP-PA, de la Diputació de 
Barcelona de suport a l’activitat industrial a la Planta de Valeo-Martorelles. 

 
3. Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, de suport i 

compromís actiu de la Diputació de Barcelona amb la Banca Ètica a Catalunya. 
 
4. Moció que presenten els Grups Entesa,  Convergència i Unió, Esquerra Republicana 

de Catalunya – Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura 
de Progrés, Ciutadans – Partido de la Ciudadania i CUP-PA, de la Diputació de 
Barcelona, per a garantir un pacte institucional per a l’erradicació de les violències 
masclistes. 

 
5. Moció que presenten els Grups Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 

Municipal i Convergència i Unió, Entesa i CUP-PA, de la Diputació de Barcelona, amb 
motiu del 75è aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys i Jover, i per 
demanar l’anul·lació de la sentència del seu judici sumaríssim, i reclamar justícia 
universal i memòria històrica. 

 
6. Moció que presenten els Grups Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 

Municipal i Convergència i Unió de la Diputació de Barcelona, en defensa de la 
democràcia i el dret a decidir i contra la imputació d’autoritats catalanes per la 
celebració del 9N. 

 
7. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i pels 

presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern. 

 
8. Precs  
 
9. Preguntes 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 1 d’octubre de 2015. La senyora 
presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 1 d’octubre de 2015, 
pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena. 
 
La presidència cedeix l’ús de la paraula a la presidenta del Grup CUP-PA, senyora 
Sabater, qui diu: En la pàgina 125 de l’acta anterior, si no erro, el portaveu del Grup Entesa 
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va dir alguna cosa com “el nostre Grup defensa un Estat propi” o està per l’Estat propi. 
Nosaltres ho vam sentir així però voldríem confirmar i assegurar-nos que, efectivament, és 
així, que no va ser un lapsus i que aquest era el posicionament.  
 
A continuació la presidència dóna el torn de paraula a la presidenta del Grup Entesa, 
senyora Sevilla, qui diu: Estem esperant, justament, el nostre portaveu i em sembla que, 
quan s’hi incorpori, li podrà fer aquesta pregunta, ja que ell va ser qui va manifestar el 
posicionament i té, segurament, el record de les seves paraules. 
 
La senyora presidenta diu: Gràcies. En tot cas, si no fos així, correspondria a qui va 
expressar-se esmenar l’acta.  
 
I s’aprova dita acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2015, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 8 d'octubre, pel qual es 
deixa sense efecte el Decret de la Presidència núm. 7471/15, de data 29 de juliol de 
2015, sobre Nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions 
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, Diputat delegat de 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Diputades i 
Diputats delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació de l’exercici de les 
competències conferides per la Presidència.  
 
Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, ha 
dictat, en l’exercici de les seves competències, el Decret núm. 8749/15, de 8 d’octubre, pel 
qual s’acorda el nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions 
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, Diputat delegat de 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Diputades i Diputats 
delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació de l’exercici de les competències 
conferides per la Presidència, que literalment diu: 
 

"I. Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, el dia 15 
de juliol de 2015, i que en el transcurs de la mateixa sessió plenària es va procedir a l’elecció i 
nomenament de la Presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del règim electoral general. 
II. Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 de juliol de 2015, 
va acordar estructurar la Diputació de Barcelona en les Àrees següents:  
 
 Àrea de Presidència 
 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
 Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 Àrea d’Atenció a les Persones 
 Àrea de Cultura, Educació i Esports 
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III. Atès que correspon a la Presidència el nomenament i l’atribució de les competències dels/de 
les Presidents/es delegats/des de les Àrees en què es divideix l’administració executiva de la 
Diputació de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l’article 35 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i l’art. 90 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC). 
 
IV. Vist el Decret núm. 7471/15, de 29 de juliol de 2015, sobre nomenament de Presidències 
delegades d’Àrees, de Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de 
Comptes, Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona, Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
Diputades i Diputats delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació de l’exercici de les 
competències conferides per la Presidència (publicat en el BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
V. Atesa la necessitat de modificar l’esmentat Decret en el sentit que es detalla a la part dispositiva 
i que, en síntesi, suposa: 
 

a) Detallar les competències genèriques en l’àmbit de la gestió econòmica i financera en favor 
de les Vicepresidències i Presidències delegades d’Àrea, del Diputat delegat de la 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona i del Diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans i Processos i Societat de la Informació (apartat Setè I 1.3.d). 

 
b) Concretar les competències que corresponen a la Presidència delegada de l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat en l’àmbit de patrimoni (apartat Setè I 2.1.b). 
 
c) Precisar les competències del Diputat delegat de la Presidència, Serveis Generals i 

relacions amb la ciutat de Barcelona en matèria de patrimoni i contractació, referides a les 
unitats adscrites (apartat Setè I 2.2). 

 
d) Conferir competències a les Presidències delegades d’Àrea en l’àmbit de la Xarxa de 

Governs Locals (apartat Setè I 5). 
 
e) Altres ajustos formals. 

 
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les bases del règim local, l’article 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’article 4 
del vigent Reglament Orgànic de la Diputació,  

 

RESOLC  
 

Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE i SUBSTITUIR el Decret de la Presidència núm. 7471/15, de 
29 de juliol de 2015, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions 
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, Diputat delegat de Presidència, 
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, Diputades i Diputats delegats, Diputades i Diputats 
adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència, publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 3 d’agost de 2015, en el sentit citat en la 
part expositiva de la present Resolució, tot aprovant un de nou en els termes que es concreten tot 
seguit. 

 
Segon.- NOMENAR i DELEGAR les PRESIDÈNCIES DE LES ÀREES, en favor de la Diputada i 
dels Diputats següents: 
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1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
 
2. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL: Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa 
 
3. ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS: Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
 
4. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES: Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla 

 
Tercer.- ACORDAR que l’Àrea de PRESIDÈNCIA sigui exercida personalment per la Presidenta, 
Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès. 
 
Quart.- NOMENAR DIPUTADES i DIPUTATS DELEGATS PER MATÈRIES i  DIPUTATS 
ADJUNTS, en favor de: 
 

I. En l’àmbit de l’ÀREA DE PRESIDÈNCIA: 
 

1) DIPUTAT DELEGAT DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS GENERALS I RELACIONS AMB LA 
CIUTAT DE BARCELONA: 
 
Ilm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
 
2) DIPUTAT DELEGAT D’HISENDA, RECURSOS HUMANS, PROCESSOS I SOCIETAT 
DE LA INFORMACIÓ: 
 
Ilm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares. 

 
II. En l’àmbit de l’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 

 
1) DIPUTAT DELEGAT D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT:  
 
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer 
 

2) DIPUTAT DELEGAT D’URBANISME I HABITATGE: 
 
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque  
 

3) DIPUTAT DELEGAT D’ESPAIS NATURALS I MEDI AMBIENT: 
 
Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras 
 

DIPUTAT ADJUNT D’ESPAIS NATURALS: 
 
Il·lm. Sr. Jesus Calderer i Palau 

III. En l’àmbit de l’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL: 
 

1) DIPUTADA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ:  
 
Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
 
2) DIPUTAT DELEGAT DE COMERÇ: 
 
Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut 
 
3) DIPUTAT DELEGAT DE TURISME: 
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Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté 
 
DIPUTAT ADJUNT DE TURISME: 
 
Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch 

 
IV. En l’àmbit de l’ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS: 

 
1) DIPUTAT DELEGAT DE CULTURA: 
 
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
 
2) DIPUTAT DELEGAT D’EDUCACIÓ: 
 
Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol 

 
3) DIPUTAT DELEGAT D’ESPORTS: 
 
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges 

 
V. En l’àmbit de l’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
1) DIPUTADA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL: 
 
Il·lma. Sra. Teresa Ma. Fandos i Payà 
 
2) DIPUTADA DELEGADA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM: 
 
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 
 
3) DIPUTAT DELEGAT D’IGUALTAT I CIUTADANIA: 
 
Il·lm. Sr. Antoni García i Acero  

 
Cinquè.- NOMENAR i DELEGAR les PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I 
DE SEGUIMENT, en favor de: 
 

1. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’HISENDA, SERVEIS GENERALS I 
RECURSOS HUMANS: Ilm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat delegat de 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació. 

 
2. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: Il·lm. 

Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea. 
 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

LOCAL: Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, Vicepresident segon i President delegat de 
l’Àrea. 

 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS: 

Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea. 
 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ATENCIÓ A LES PERSONES: Il·lma. Sra. 

Meritxell Budó i Pla, Vicepresidenta quarta i Presidenta delegada de l’Àrea. 
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Sisè.- NOMENAR i DELEGAR la PRESIDÈNCIA de la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES en 
favor de Ilm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació. 
 
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Ilm. Sr. Jaume Ciurana i 
Llevadot, Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona. 
 
Setè.- DELEGAR en favor de les Vicepresidències i Presidències delegades d’Àrea; del Diputat 
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona; del Diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació i de Diputades i 
Diputats delegats per matèries i Diputats adjunts, en relació amb el seu àmbit, l’exercici de les 
competències següents: 
 
I.  COMPETÈNCIES OBJECTE DE DELEGACIÓ. 

 
1. COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE LES VICEPRESIDÈNCIES I PRESIDÈNCIES 
DELEGADES D’ÀREA; DEL DIPUTAT DELEGAT DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS GENERALS I 
RELACIONS AMB LA CIUTAT DE BARCELONA I DEL DIPUTAT DELEGAT D’HISENDA, 
RECURSOS HUMANS, PROCESSOS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. 
 
DELEGAR en favor de les Vicepresidències i Presidències delegades d’Àrea, del Diputat delegat 
de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona i del Diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, en relació amb el seu àmbit, 
l’exercici de les competències executives i resolutòries, genèriques següents: 
 

1.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i APROVACIÓ DE PROJECTES: 
 

a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la memòria de 
necessitats elaborada, en relació amb aquelles matèries pròpies de l’Àrea que no hagin 
estat delegades a cap Diputat/da de la mateixa Àrea. 

b) Aprovar i adjudicar els contractes menors i adoptar els actes de tràmit i d’execució que se’n 
puguin derivar, en les matèries relacionades amb la seva delegació. 

 
c) L’aprovació de projectes d’obres i serveis, l’import dels quals no superi els 6.000.000 

d’euros i sempre que estiguin previstos en el Pressupost anual. 
 
 
1.2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI: 

 
En el marc dels programes respectius, aprovar la cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor 
sigui igual o inferior a 60.000 euros. 
 
1.3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS i PREMIS: 

 
a) La sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís que se’n derivi 

per a la Corporació no sigui superior a 30.000 euros. 
 
b) L’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no superior a 22.000 euros, 

el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas. 
 
c) L’atorgament de premis. 

 
d) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera: 
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-  l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació, les reduccions de saldos sobrants per 

menor import justificat i les acceptacions de renúncies de les subvencions no derivades 
de la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de concertació; 

-  i la resta de les previsions que els atribueixin les bases d’execució del pressupost. 
 

e) L'autorització i la disposició de l'abonament de quotes de les entitats de les que la Diputació 
tingui la condició de sòcia, patrona o membre de ple dret. 

 
1.4. EN MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ DE L’ÀREA i DE RÈGIM JURÍDIC: 
 

a) Convocar, presidir i aixecar les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de 
Seguiment, així com resoldre els empats amb el seu vot de qualitat. 

 
b) Coordinar i supervisar les actuacions de les Delegacions i dels Serveis adscrits a l’Àrea, 

incloses les facultats de formular propostes i de resoldre mitjançant actes administratius 
amb efectes jurídics davant tercers.  

 
c) Ordenar la preparació, l’execució i la publicació de les resolucions i els acords de la 

Diputació relatius als assumptes de la seva competència. 
 
d) Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres documents que 

siguin conseqüència del funcionament dels Serveis o de l’exercici de les facultats delegades 
en aquest acte, en aquells supòsits que la representació no sigui exercida per la Presidència 
de la Corporació, o per un/a Diputat/da delegat/da.  

 
e) En relació amb la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de concertació, exercir les 

competències detallades a l’apartat 5 d’aquesta Resolució. 
 
f) Aquelles altres actuacions necessàries per al bon funcionament dels Serveis propis del seu 

àmbit, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en la delegació o en les bases 
d’execució del pressupost. 

 
2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES. 
 
DELEGAR en favor de la Vicepresidència i Presidència delegada d’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, del Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de 
Barcelona i del Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, en relació amb el seu àmbit, l’exercici de les competències executives i 
resolutòries, específiques següents: 
 
2.1 DE LA PRESIDÈNCIA DELEGADA DE L’ÀREA DE TERRITORI i SOSTENIBILITAT, EN 
MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI i EXPROPIACIÓ FORÇOSA EN RELACIÓ AMB 
EL SEU ÀMBIT RESPECTIU: 
 

a) En matèria de contractació, en relació amb l’àmbit de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: 
 

a.1) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació no atribuïts a altres òrgans, i fins al 
límit quantitatiu de 6.000.000 d’euros, amb l’excepció dels contractes de concessió d’obra 
pública i de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. 
 
a.2) Adoptar els actes de tràmit i d’execució en matèria de contractació, com ara els relatius 
a l’aprovació de certificacions finals d’obres executades -incloses les de major amidament-, 
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d’ampliacions de terminis d’execució, de devolució i cancel·lació de garanties definitives, de 
liquidació de contractes, de plans de seguretat i salut en el treball i d’altres anàlegs. 
 
a.3) La Presidència de la Mesa de contractació en relació amb l’àmbit funcional d’aquesta, 
sense perjudici de posteriors delegacions que pugui disposar la Presidència. 

 
b) En matèria de patrimoni, en relació amb l’àmbit de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: 

 
b.1) L’adquisició i l’alienació de béns i drets quan el seu valor sigui igual o inferior a 

3.000.000 d’euros i igual o superior a 18.000 euros. 
 
b.2) La concessió de béns amb un valor igual o inferior a 3.000.000 d’euros i igual o superior 

a 18.000 euros. 
 
b.3) Formalitzar els negocis jurídics patrimonials, tant en document contractual com en cas 

d’elevar-se a escriptura pública. 
 
b.4) Adoptar els actes d’execució o gestió dels contractes i altres negocis jurídics 

patrimonials, entre d’altres, subrogacions, cessions, pròrrogues, autorització d’obres, 
modificacions, revisió de preus i anàlegs, així com la resolució de reclamacions 
relatives al contractes patrimonials. 

 
b.5) Aprovar l’extinció dels contractes patrimonials, ja sigui mitjançant liquidació o resolució 

anticipada. 
 

c) Les competències de la Presidència relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a la Llei 
d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, i al Reglament de la Llei d’expropiació 
forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957, i a la resta de legislació reguladora de 
l’expropiació forçosa, especialment en cas d’expropiacions per raons d’urgència. 

 
 
 

2.2 DEL DIPUTAT DELEGAT DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS GENERALS I RELACIONS AMB LA 
CIUTAT DE BARCELONA, EN MATÈRIA DE PATRIMONI,  RELACIONS AMB LA CIUTAT DE 
BARCELONA, EDIFICACIÓ I LOGÍSTICA, RELACIONS INTERNACIONALS, PREMSA I 
COMUNICACIÓ I PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ, EN RELACIÓ AMB EL SEU ÀMBIT: 
 
a) En matèria de patrimoni, en relació amb els àmbits de relacions amb la ciutat de Barcelona, 

edificació i logística, relacions internacionals, premsa i comunicació i planificació i avaluació: 
 

a.1) Adoptar l’acte d’iniciació, així com la tramitació i resolució, dels expedients sobre negocis 
jurídics patrimonials de conformitat amb la memòria justificativa elaborada. 

 
a.2) L’adquisició i l’alienació de béns i drets quan el seu valor sigui igual o inferior a 3.000.000 

d’euros i igual o superior a 18.000 euros. 
 
a.3) La concessió de béns amb un valor igual o inferior a 3.000.000 d’euros i igual o superior a 

18.000 euros. 
 
a.4) Formalitzar els negocis jurídics patrimonials, tant en document contractual com en cas 

d’elevar-se a escriptura pública. 
 
a.5) Adoptar els actes d’execució o gestió dels contractes i altres negocis jurídics patrimonials, 

entre d’altres, subrogacions, cessions, pròrrogues, autorització d’obres, modificacions, 
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revisió de preus i anàlegs, així com la resolució de reclamacions relatives al contractes 
patrimonials. 

 
a.6) Aprovar l’extinció dels contractes patrimonials, ja sigui mitjançant liquidació o resolució 

anticipada. 
 
a.7) L’exercici d’altres competències relatives a l’àmbit patrimonial de la Corporació no 

atribuïdes a la Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat o atribuïdes o 
reservades a altres òrgans i aquelles relacionades amb la gestió patrimonial. 

 
b) En relació amb els àmbits de relacions amb la ciutat de Barcelona, edificació i logística, 

relacions internacionals, premsa i comunicació i planificació i avaluació: 
 

b.1) Adopció dels actes administratius, de tràmit o definitius, necessaris per a l’exercici de les 
funcions delegades en aquest àmbits i, pel que fa a la matèria de contractació, aprovar i 
adjudicar els expedients de contractació fins al límit quantitatiu de 6.000.000 euros, en els 
àmbits de relacions amb la ciutat de Barcelona, edificació i logística, relacions 
internacionals, premsa i comunicació i planificació i avaluació, amb l’excepció dels 
contractes de concessió d’obra pública i de col·laboració entre el sector públic i el sector 
privat, així com adoptar els actes de tràmit i d’execució en matèria de contractació relatius 
als àmbits citats. 

 
 b.2) Supervisió, coordinació i gestió del desenvolupament dels assumptes relatius a les 

relacions de la Diputació de Barcelona amb les entitats públiques i privades de la Ciutat de 
Barcelona que li encarregui la Presidència. 

 
b.3) Convocatòria i presidència de reunions de treball per tractar els assumptes relacionats 

amb la delegació. 
 
b.4) Signatura de documents, comunicacions i escrits relatius a assumptes relacionats amb la 

delegació. 
 
b.5) Qualsevol altra que li encarregui la Presidència. 

2.3 DEL DIPUTAT DELEGAT D’HISENDA, RECURSOS HUMANS, PROCESSOS I SOCIETAT 
DE LA INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I RECURSOS HUMANS, EN 
RELACIÓ AMB EL SEU ÀMBIT RESPECTIU: 
 

a) En matèria de contractació: 
 

a.1) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació no atribuïts a altres òrgans, i fins al 
límit quantitatiu de 6.000.000 d’euros, amb l’excepció dels contractes de concessió d’obra 
pública i de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. 
 
a.2) Adoptar els actes de tràmit i d’execució en matèria de contractació, com ara els relatius 
a l’aprovació de certificacions finals d’obres executades -incloses les de major amidament-, 
d’ampliacions de terminis d’execució, de devolució i cancel·lació de garanties definitives, de 
liquidació de contractes, de plans de seguretat i salut en el treball i d’altres anàlegs. 
 
a.3) La Presidència de la Mesa de contractació en relació amb l’àmbit funcional d’aquesta, 
sense perjudici de posteriors delegacions que pugui disposar la Presidència. 

 
b) En matèria de recursos humans, l’exercici de les competències en matèria de 

comandament directe del personal pel que afecta a totes les Àrees de la Diputació, que 
inclou les relatives a les matèries i àmbits següents: 
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b.1) Selecció i provisió dels funcionaris, inclosa la tramitació dels expedients de provisió del 
personal directiu professional, sense perjudici que la Presidència es reserva la competència 
per al seu nomenament. 

 
b.2) Contractació de personal laboral. 
 
b.3) Concessió i reconeixement de les situacions administratives del personal i adquisició i 
pèrdua de la relació de servei, a excepció de la competència relativa a la separació del 
servei dels funcionaris propis de la Diputació i l’acomiadament del seu personal laboral que 
es reserva la Presidència. 
 
b.4) Reconeixement de drets i concessió de permisos i llicències de personal. 

 
b.5) Reconeixement de drets econòmics i condicions laborals del personal. 
 
b.6) Seguretat i salut en el treball. 
 
b.7) Mobilitat, formació i control horari del personal. 
 
b.8) Règim disciplinari. 
 
b.9) I, en general, l’adopció de qualsevol tipus d’acte administratiu, de tràmit o definitiu, en 
relació amb la resta de matèries i àmbits no inclosos dintre del comandament superior de 
personal. 

 
c) La resolució de les peticions d’assistència econòmicofinancera que formulin els ens locals 

de la província de Barcelona. 
 
d) La convocatòria i l’atorgament de beques de col·laboració. 
 
e) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, les previsions que determinin 

les bases d’execució del pressupost.  
 
En aquest sentit, totes les funcions que en les Bases d’Execució del Pressupost, en les circulars 
que les despleguen i en altres Instruccions internes consten atribuïdes al President de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, s’entendran atribuïdes al Diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació en els termes de la present 
delegació.  
 
3. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES DELEGADES i DIPUTATS DELEGATS PER MATÈRIES.  
 
DELEGAR en favor de les DIPUTADES DELEGADES i dels DIPUTATS DELEGATS PER 
MATÈRIES l’exercici de les competències de proposta al més alt nivell, no executives ni 
resolutòries, que a continuació es determinen: 
 
3.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i APROVACIÓ DE PROJECTES: 

 
a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la memòria de 

necessitats elaborada. 
 
b) Proposar l’aprovació i adjudicació dels contractes menors. 
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c) Proposar l’aprovació de projectes d’obres i serveis l’import dels quals no superi els 
6.000.000 d’euros i sempre que estiguin previstos en el Pressupost. 

 
3.2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI: 

 
En el marc dels programes de la matèria delegada, proposar la cessió d’ús de béns mobles quan 
el seu valor sigui igual o inferior a 60.000 euros. 

 
3.3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS i PREMIS: 

 
a) Proposar la sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís que 

se’n derivi per a la Corporació no sigui superior a 30.000 euros. 
 
b) Proposar l’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no superior a 

22.000 euros, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas. 
 

c) Proposar l’aprovació de l’atorgament de premis. 
 
d) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, proposar: 

 
d.1) l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació, les reduccions de saldos sobrants per 

menor import justificat i les acceptacions de renúncies de les subvencions no derivades 
de la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de concertació; 

 
d.2) i la resta de les previsions que determinin les bases d’execució del pressupost. 

 
 
 
 
 
3.4. EN L’ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA DELEGADA i DE RÈGIM JURÍDIC: 

 
a) Dirigir, impulsar, inspeccionar i gestionar en general els Serveis adscrits, inclosa la facultat 

de formular propostes, però no la de resoldre mitjançant actes administratius que afectin 
tercers. 

 
b) Ordenar la preparació, l’execució i la publicació de les resolucions i els acords de la 

Diputació relatius als assumptes de la seva competència. 
 

c) Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres documents que 
siguin conseqüència del funcionament dels Serveis o de l’exercici de les facultats 
delegades, en aquells supòsits que la representació no sigui exercida per la Presidència de 
la Corporació o per la Presidència delegada de l’Àrea. 

 
d) Aquelles altres actuacions necessàries per al bon funcionament dels Serveis propis del seu 

àmbit o matèria, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en la delegació o en 
les bases d’execució del pressupost. 

 
e) Presidir i convocar les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de Seguiment en 

absència del/de la President/a de l’Àrea, així com exercir les seves competències en els 
supòsits d’absència, malaltia o vacant, llevat que la Presidència de la Corporació disposi 
altra cosa. 

 
4. COMPETÈNCIES DE DIPUTATS ADJUNTS PER  MATÈRIES.  
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DELEGAR en favor dels DIPUTATS ADJUNTS PER MATÈRIES l’exercici de les competències, 
de caràcter no executiu ni resolutori, que a continuació es determinen: 
 

a) Assistir i col·laborar amb el/la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual n’és adjunt/a 
en el disseny de les polítiques públiques de les matèries assignades. 

 
b) Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea que el/la President/a 

d’aquesta li encarregui expressament. 
 
c) Gestionar els assumptes que el/la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual n’és 

adjunt/a li encomani. 
 
d) Impulsar les actuacions d’algun o alguns Serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec del/de la 

President/a de l’Àrea, i sota la supervisió del/de la Diputat/da delegat/da per a la matèria de 
la qual n’és adjunt/a. 

 
e) Signar, per indicació del/de la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual n’és adjunt/a, 

la documentació de tràmit pròpia del funcionament ordinari dels Serveis adscrits, llevat de la 
que suposi l’emissió o la proposta de resolució d’actes que afectin tercers, així com les 
comunicacions dels assumptes que hagin estat prèviament resolts per l’òrgan competent. 

 
f) Aquelles altres que li siguin encomanades específicament pel/per la Diputat/da delegat/da 

per a la matèria de la qual n’és adjunt/a. 
 

 
 
 

5. COMPETÈNCIES EN RELACIÓ AMB LA XARXA DE GOVERNS LOCALS O ALTRES 
INSTRUMENTS DE CONCERTACIÓ. 
 
En relació amb la XARXA DE GOVERNS LOCALS o altres instruments de concertació, les 
competències seran exercides de conformitat amb la distribució que es detalla a continuació. 
 
5.1. La PRESIDÈNCIA es reserva, com a competències pròpies, les següents: 
 

a) Elevar al Ple l’aprovació del Pla Xarxa de Governs Locals o altres instruments de 
concertació i el seu Protocol general. 

 
b) Elevar a la Junta de Govern la creació de programes complementaris, així com crear 

instruments i espais de concertació específics, per tal d’ajustar-se a les necessitats dels ens 
locals de la província.  

 
c) Presidir les Meses de Concertació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals adherits, 

sense perjudici, si s’escau, de la seva delegació. 
 
d) Signar els convenis específics de col·laboració que se subscriguin entre la Diputació de 

Barcelona i els ens locals com a formalització dels ajuts derivats de la Xarxa de Governs 
Locals, l’import dels quals superi els 100.000 EUR, o quan la Presidència avoqui aquesta 
competència. 

 
e) Constatar i rebutjar, si s’escau, les adhesions al Protocol general d’acord amb el 

procediment d’adhesió establert. 
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f) Elevar a la Junta de Govern l’aprovació del Règim de concertació per Meses de concertació, 
així com el seu tancament i liquidació definitiu, que pot comportar revocació de recursos. 

 
g) Elevar a la Junta de Govern l’aprovació del Catàleg de concertació, així com el seu Règim 

de concertació, convocatòria i resolució dels seus recursos consistents en ajuts econòmics, i 
la seva liquidació i tancament definitiu, que pot comportar revocació de recursos. 

 
h) L’aprovació de recursos de la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de cooperació 

atorgats per concessió directa d’un import superior a 22.000 EUR, i la seva modificació, si 
s’escau, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas, quan aquest no 
superi els 100.000 EUR. S’exceptuen els recursos consistents en fons de prestació, 
l’aprovació i liquidació dels quals corresponen a la Junta de Govern. 

 
i) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis en els ajuts atorgats, les 

subrogacions, els errors materials i les baixes i reduccions d’import i redistribucions de 
saldos, dels recursos consistents en ajuts econòmics derivats del Règim de cooperació per 
Catàleg i atorgats pel procediment de concurrència pública. 

 
j) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis en els ajuts atorgats, les 

subrogacions, els errors materials i les baixes i reduccions d’import i redistribucions de 
saldos, dels recursos derivats de programes complementaris. 

 
k) Presidir la resta d’instruments i espais de concertació específics. 
 
l) Comunicar els compromisos adoptats en el si de les Meses de concertació, o d’altres 

instruments i espais de concertació específics, entre la Diputació de Barcelona i els ens 
locals adherits al Protocol general. 

 
m) Dictar les instruccions i disposicions necessàries per tal d’implementar el Pla Xarxa de 

Governs Locals o altres instruments de concertació. 
 
n) Aquelles altres competències no atribuïdes a altres òrgans. 

 
5.2. Correspon, per delegació de la Presidència, a les VICEPRESIDÈNCIES I PRESIDÈNCIES 
DELEGADES D’ÀREA; AL DIPUTAT DELEGAT DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS GENERALS I 
RELACIONS AMB LA CIUTAT DE BARCELONA I AL DIPUTAT DELEGAT D’HISENDA, 
RECURSOS HUMANS, PROCESSOS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, l’exercici de les 
competències següents: 
 

a) Elevar a la Junta de Govern l’aprovació i liquidació i tancament dels fons de prestació. 
 
b) L’aprovació de recursos de la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de cooperació 

atorgats per concessió directa d’un import no superior a 22.000 EUR, i la seva modificació, 
si s’escau, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas. S’exceptuen 
els recursos consistents en fons de prestació, l’aprovació i liquidació dels quals corresponen 
a la Junta de Govern. 

 
c) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis en els ajuts atorgats, les 

subrogacions, els errors materials i les baixes i reduccions d’import i redistribucions de 
saldos, dels recursos consistents en fons de prestació. 

 
d) Signar els convenis específics de col·laboració que se subscriguin entre la Diputació de 

Barcelona i els ens locals com a formalització dels ajuts derivats de la Xarxa de Governs 
Locals, l’import dels quals no superi els 100.000 EUR. 
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II. ABAST DE LA DELEGACIÓ EN RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES DELEGADES. 
 
Les delegacions de l’exercici de les competències executives i resolutòries conferides i detallades 
als apartats anteriors comprenen amb caràcter genèric, en l’àmbit de les competències 
respectives:  
 

a) La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius, necessaris per a 
l’exercici de les competències delegades. 
 

b) La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com obligatoris, 
als que fa referència l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; l’article 14 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals i l’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local que s’interposin contra els actes administratius definitius. 
 

c) La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 

d) La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l’exercici d’accions judicials de 
qualsevol naturalesa, que s’interposin contra actes o acords definitius i, en especial, les 
reclamacions prèvies a la via civil o laboral. 
 

e) Els acords de revocació dels actes administratius en els supòsits previstos en l'article 105 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i en l’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com la rectificació dels 
errors materials, de fet o aritmètics, regulada en els articles 105.2 i 74.2 dels respectius textos 
legals. 

 
f) La delegació en l’àmbit de contractació en els termes que s’hi contenen en la present 

Resolució, comprèn, totes aquelles competències que la normativa bàsica sobre 
contractació pública atorga a l’òrgan de contractació, que, a títol enunciatiu, són: 

 
- L’aprovació dels plecs i documents que continguin les prescripcions tècniques 

particulars, i els plecs de condicions administratives particulars que hagin de regir el 
contracte, i l’aprovació de totes aquelles actuacions preparatòries dels diferents 
contractes. 

- L’aprovació de l’expedient de contractació i els documents que l’integren, i l’obertura del 
procediment d’adjudicació. 

- La declaració de la urgència en la tramitació de l’expedient, si s’escau. 
- L’adjudicació i formalització del contracte. 
- La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment en el procediment 

d’adjudicació. 
- L’adopció d’acords relatius a la modificació, interpretació, pròrroga, suspensió dels 

contractes, revisió de preus, intervenció i rescat de les concessions, el segrest de la 
concessió d’obra pública, la resolució dels contractes i les resolucions relatives a 
l’exigència de responsabilitat contractual per incompliment del contractista i la imposició 
de penalitats. 

- Les autoritzacions de la cessió dels contractes i subcontractació, en el seu cas. 
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- La declaració de lesivitat dels actes anul·lables i la revisió d’ofici dels actes nuls, llevat de 
la determinació de la indemnització atès el seu caràcter d’indelegable, d’acord amb el 
que preveu l’article 34 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- En general, totes aquelles competències que la normativa bàsica sobre contractació 
pública atribueix a l’òrgan de contractació amb caràcter delegable i no hagin estat 
atribuïdes a d’altres òrgans. 

 
g) En l’àmbit de les competències delegades, l’adopció d’actes i l’autorització i la disposició 

de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les prescripcions següents: 
 

g.1) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en l’arrendament 
d’immobles. 
 
g.2) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques o 
privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a l’exercici 
següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, 
percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s 
l’operació. 

 
 
Vuitè.- Els actes administratius dictats en l’exercici de les competències delegades 
S’ENTENDRAN DICTATS per la Presidència, de conformitat amb el que disposa l’article 8.8 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i CONSIDERAR  que els esmentats actes administratius posen fi a la via administrativa, 
d’acord amb l’article 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
l’article 172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Novè.- ACORDAR que en totes les resolucions que adoptin les Presidències delegades per 
delegació de la Presidència, S’HA DE FER CONSTAR EXPRESSAMENT AQUESTA 
CIRCUMSTÀNCIA, establint el nombre i data del Decret de delegació, en compliment de l’article 
8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 
Desè.- ACORDAR que les competències en favor de les Presidències delegades EN CAP CAS 
PODRAN SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS, i hauran de ser exercides personalment 
per l’òrgan delegat. 

 
Onzè.- Aquesta Resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, prèvia 
acceptació dels membres nomenats i PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS, fins que la Presidència 
no acordi la seva avocació o revocació o es produeixi el nomenament d’un nou President o 
Presidenta. 
 
Tanmateix, tots els expedients iniciats abans de la seva entrada en vigor continuaran regint-se, 
quant a l’àmbit de delegació de competències, per allò que disposa el Decret de la Presidència 
núm. 7471/15, de 29 de juliol de 2015 (BOPB 3.8.2015), fins a la seva definitiva resolució. 

 
Dotzè.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el 
tauler d’anuncis de la Diputació i en la seva pàgina web en compliment del que disposa l’art. 64.2 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
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Tretzè.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació de la present Resolució, en la primera sessió 
que es celebri, en compliment de l’article 64 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Catorzè.- NOTIFICAR aquesta Resolució a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics, a la 
Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria general, a la Intervenció general i a la 
Tresoreria, als efectes legals oportuns." 

  
 
 
Vist que l’article 66.1 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix que 
del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que se 
celebri, per al seu coneixement i efectes. 
 
 
 
 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, 61 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, 
que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 
article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona proposo al Ple l’adopció del 
següent: 
 

ACORD 
 

Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret 8749/15, de 8 d’octubre, de la 
Presidència, referent al nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions 
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, Diputat delegat de 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Diputades i Diputats 
delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació de l’exercici de les competències 
conferides per la Presidència, anteriorment transcrit. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Servei de Programació 
 
3.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2015, pel qual es proposa aprovar la modificació 
de crèdit 17/2015 del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 
2015, així com aprovar l'actualització del Pla estratègic de subvencions 2015 i del Pla 
d'inversions 2015 i donar-se per assabentat de l'avaluació del compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària, en compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del RD 
1463/2007, de 2 de novembre, i d'acord amb el Pla econòmic-financer de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i augmentar la 
consignació, per transferències de crèdit, suplements de crèdit i crèdits extraordinaris entre 
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 2015. 
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Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat d’efectuar 
suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre 
diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels 
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al Ple de 
les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i les altes 
afectin a crèdits de personal. 
 
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, crèdits 
extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Vista la disposició addicional novena del Reial Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de 
mesures de sostenibilitat financera de las comunitats autònomes i entitats locals i altres de 
caràcter econòmic sobre el destí del superàvit de las entitats locals corresponent a 2014. 
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos d’acord 
amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de pressupost. 
 
Vist el Pla econòmic-financer, el qual ha estat aprovat per l’òrgan de tutela financera de la 
Comunitat Autònoma en data 15 d’abril de 2015.  
 
Atès que les bases 19a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la modificació 
de crèdit alteri las previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de l’Annex d’Inversions, 
caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions aprovades pel Ple) o 
immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions), s’insti la modificació dels 
esmentats instruments. 
 
Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària 
ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que 
requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  
 
Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i 
vinculant, així com l’article 56 del RD 500/900,de 20 de abril, pel que es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos estableix que:  
 
1. La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització, després del 

compliment dels tràmits legalment establert, la realització de despeses, prèviament 
autoritzades, per una quantitat exactament determinada.  
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2. La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers, vinculant 
a l’Entitat Local a la realització de una despesa concreta i determinat tant en la seva 
quantia com en les condicions d'execució. 

 
Atès que la modificació de crèdits entre partides pressupostàries, sense modificar la quantia 
total del pressupost, suposa un exercici de previsió sense transcendència jurídica amb 
tercers. 
 
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon al president 
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost. 
 
Vist el Decret de la Presidència 874/15 sobre delegació de competències conferides per la 
Presidència publicat en el BOP de 13 d’octubre de 2015. 
 
 
 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Delegació de 
la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 17/2015 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2015, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i  
transferències de crèdit per un import total deu milions nou-cents vuitanta-set mil vuit-cents 
noranta-sis euros amb quaranta-quatre cèntims (10.987.896,44 EUR) amb el detall que es 
recull en l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Segon.- APROVAR l’ actualització del Pla estratègic de subvencions 2015 que figura dins 
de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2015 inclòs dins de l’Informe 
econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en l’annex II i III 
respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, emès en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de 
desplegament de la Llei general d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats 
locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, d’acord amb el Pla econòmic-
financer aprovat en data 15 d’abril de 2015. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies hàbils, 
als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut aquest termini 
sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran definitivament aprovats. 
 
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona i 
al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 
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amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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La presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu-adjunt del Grup CUP-Poble Actiu, 
senyor Duran, qui diu: El Grup CUP-Poble Actiu votarà contràriament a aquesta 
modificació de crèdit. Passem a exposar els motius.  

 
Aquesta modificació de crèdit afecta directament el Pla estratègic de subvencions 2015, en 
el qual continua figurant el Centre d’Estudis Jordi Pujol, amb la suma de 70.000 euros pel 
concepte d’activitats per promoure el debat i la reflexió sobre la realitat actual i el futur de 
Catalunya. Ja ho vam dir en el passat Ple i el diputat delegat d’Hisenda, amb una certa 
condescendència, ens va contestar que la Diputació no havia pagat al Centre d’Estudis Jordi 
Pujol i que aquest havia declinat aquesta suma de diners. Si la Diputació no ha pagat al 
Centre d’Estudis Jordi Pujol, donin de baixa aquesta partida al quadre d’inversions amb una 
modificació de crèdit. 

 
Igualment, aquesta modificació de crèdit afecta una activitat esportiva amb la qual no som 
contraris, però sobre la que si hi mantenim els nostres dubtes.  
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Evidentment, saludem positivament l’aportació de deu milions d’euros al Programa de 
garantia i suficiència econòmica local. Ens agradaria que a la Comissió d’Hisenda ens ho 
expliqués un representant del Govern i no pas un tècnic de la casa. Des del Grup CUP-
Poble Actiu no volem passar de puntetes i volem el debat polític necessari en aquest cas. 

 
Pel que fa al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, dir que només faltaria que 
no es complís. I, finalment i per acabar, dir que, a la pàgina 63 del Pla de subvencions, que 
afecta directament aquesta modificació de crèdit, apareixen 100.000 euros per a 
l’observatori del Turó de l’Home del Servei Meteorològic de Catalunya, els quals esperem 
que desapareguin el mes que ve amb una modificació de crèdit. I agrair  les gestions fetes 
pel Govern, pel senyor Valentí Junyent i, particularment, pel senyor Jordi Fàbrega. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Només 
per manifestar el nostre vot d’abstenció en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Ja vam plantejar 
aquesta qüestió a la Comissió Informativa i entenem que aquesta modificació de crèdit és 
important. És un import elevat que té a veure amb diferents capítols i objectius. Entenem 
que quan hi ha modificacions amb aquest import, és important que hi hagi una explicació, 
més enllà de la Comissió Informativa, sobre quins objectius busca aquesta modificació de 
crèdit, a què va adreçada, com s’ha arribat a aquestes conclusions... A dia d’avui, tot i 
demanar-ho a la Comissió Informativa, no sabem realment per què es crea, objectivament, 
aquest Pla o aquest coixí, o com li vulguem dir, de deu milions d’euros per destinar-lo als 
ajuntaments. Ja hem vist que han fet una roda de premsa però encara no hem tingut 
explicació, des del Govern, sobre què, per què volen fer-ho, sobre la base de quins 
arguments es decideix fer aquest plantejament, que entenem que és, segurament, raonable 
perquè, evidentment, els municipis de Catalunya i, especialment, els municipis de la 
província de Barcelona estan demanant suport i necessiten recursos per fer moltíssims 
programes i atendre les emergències socials que tenen. Per tant, la “música” ja ens sona 
raonablement bé però vam demanar que parléssim detalladament sobre per què es feia 
aquest Pla, els seus criteris i objectius i com es faria. Creiem que fer això continua sent 
important perquè entenem que són molts recursos de la Diputació de Barcelona que han 
d’anar transferits als ajuntaments, són recursos per ajudar els ciutadans i les ciutadanes de 
la nostra demarcació a intentar pal·liar els efectes de la crisi i viure millor. Per tant, 
demanem que hi hagi una explicació i un cert diàleg per poder planificar i plantejar un Pla 
que ajudi el màxim de municipis i ciutadans de la nostra demarcació. Això és una part de la 
modificació. N’hi ha altres parts i no vull repetir alguns dels plantejaments que ha fet el 
portaveu de CUP-Poble Actiu i ja vam fer a la mateixa Comissió Informativa. El resum del 
que diem és que cal revisar en profunditat el Pla estratègic de subvencions i plantejar-lo 
sobre la base de coses més concretes d’interès públic i no fer una llista de a qui donem i a 
qui no donem subvenció sinó anem a un Pla estratègic de subvencions on plantegem quins 
són els objectius que volem aconseguir, com aquestes subvencions garanteixen l’interès 
públic, com ajuden a les entitats locals, com ajuden al món local. No sé, però creiem que hi 
ha més coses que una estricta llista de subvencions en un Pla estratègic de subvencions i 
considerem que hem d’anar molt més enllà. No votem en contra de la modificació de crèdit 
perquè entenem que hi ha uns recursos que els ajuntaments necessiten i cal que hi arribin, 
per la qual cosa ens abstindrem, però creiem que és urgent fer les dues coses que diem: 
parlar sobre com fem aquest Pla i sobre com fem el Pla de subvencions.  
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A continuació intervé la portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la ciutadania, senyora 
Sierra, qui diu: Nosaltres ens abstindrem. 
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrès, senyora Díaz, qui diu: Bon dia presidenta, bon dia a tothom. Per 
expressar el nostre vot favorable i, en aquest cas, a més, per saludar aquest programa 
complementari de garantia i suficiència econòmica local. Nosaltres sí pensem que, en un 
moment de tantíssimes dificultats que hem d’afrontar els ajuntaments, hem de multiplicar 
d’una manera exponencial els ajuts d’emergència social, les beques, les beques menjador, 
etcètera. Quan hi ha, malauradament, hi ha altres administracions que ens deuen diners des 
de fa anys, plans i programes com aquest són realment molt benvinguts per poder tancar 
l’any i, per tant, volia aprofitar aquesta intervenció en el Ple per saludar aquest programa. 
 

Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Breument. Formant part del Govern, donem ple 
recolzament a aquesta iniciativa. Sobretot, tenint en compte que és un sobrant de diners 
destinat al món local, que el món local necessita, i que va bàsicament destinat a programes 
socials, que són, encara, el que més necessita el món local. Per tant, crec que és una bona 
eina, com ha fet en tots aquests anys la Diputació de Barcelona, amb tot un seguit de 
programes complementaris. En molts casos, ni tan sols eren competència pròpia de la 
Diputació però, en canvi, ha donat tot un recolzament molt actiu al món local i, a la vegada, a 
una part de la ciutadania del país que ho estava, i que encara ho està, passant malament i 
que, mitjançant aquests programes complementaris, se sentirà plenament recolzada.  
 

A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Diverses qüestions. Primera: estem parlant d’una modificació de crèdit 
que és la darrera modificació d’aquest exercici i, per tant, les partides pressupostàries tenen 
el nom que tenen i són aquelles que es van posar en el moment de l’aprovació del 
Pressupost, per la qual cosa fem modificacions sobre un pressupost ja existent i en fem la 
darrera modificació perquè estem treballant en un nou pressupost, que tindrà vigència a 
partir del dia 1 de gener de 2016. Difícilment podrem canviar el nom de partides com s’ha 
demanat aquí. 
 

Quan decidim fer una modificació de crèdit de deu milions d’euros i abocar-los als 
ajuntaments, és perquè estem, també, en un temps del Pressupost 2015 en què ens 
adonem, des de l’Àrea, que hi ha deu milions d’euros que, per diferents qüestions, no s’han 
arribat a gastar i que, si no fem un programa complementari o pensem en una despesa 
concreta, el que hauríem de fer amb aquests diners seria amortitzar crèdit, cosa que, 
evidentment, no és el que aquesta corporació necessita avui perquè està poc endeutada.  

 

Per tant, el que portem al Plenari és, solament i estrictament, la modificació de crèdit per 
poder-la utilitzar i, una altra cosa, l’adrecem als ajuntaments amb caràcter general, sense 
especificar a quina àrea. Una altra cosa són quins paràmetres i de quina manera es 
treballarà, cosa que avui no aprovem i, en tot cas, anirà a l’aprovació de la Junta de Govern 
d’aquí a quinze dies. Per tant, no seria veritat que hem decidit ja, avui, amb l’acord d’aquest 
Plenari, el destí d’aquests diners i els seus paràmetres, per la qual cosa no és que no ho 
haguem pactat abans d’aquest Plenari, és que no estàvem, senzillament, en el punt de 
pactar la destinació exacta i els criteris d’atorgament d’aquests ajuts als ajuntaments. L’única 
cosa que s’ha decidit, des de l’Àrea que ha fet la modificació, és que aquests diners no vagin 
a amortització de deute sinó que vagin directament als ajuntaments.  
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Intervé de nou el senyor Funes, qui diu: Només una explicació. Si no es té decidit a on 
anirà adreçat, perquè han fet una roda de premsa? Suposo que tothom és conscient que, a 
partir d’aquí, en una estona, ens començaran a trucar des dels nostres ajuntaments per dir-
nos: “Aquests recursos que ha destinat la Diputació, a on aniran? Com es repartiran? Com 
els demanem?”. Només estem demanant això. És una qüestió merament de pensar: “Home, 
si no tenim clar com es repartiran i com aniran adreçats, potser fóra millor que no féssim una 
roda de premsa”. És una qüestió pràctica per tal que els diputats i les diputades, que també 
som regidors i regidores i alcaldes i alcaldesses dels nostres municipis, puguem donar 
explicacions als companys i les companyes dels altres municipis que ens les demanaran 
d’aquí a dues hores, quan sortim d’aquest Ple. 
 

A continuació intervé la presidenta, senyora Conesa, qui diu: Gràcies, senyor Funes. Si no 
li sap greu, li contestaré jo, ja que he fet la roda de premsa. A veure, nosaltres som Govern i, 
com a tal, portem la iniciativa i crec que, com a Govern, tenim dret i obligació d’explicar 
quines són les nostres intencions, cosa que fem des d’una majoria i, fins i tot, havent parlat 
amb alguna altra força política d’aquest Plenari per saber que estem orientant bé aquesta 
política i com distribuirem aquests fons. Per tant, jo entenc que vostès estan en minoria i que 
els sap greu que no els haguem consultat. També m’agradaria que si nosaltres els 
consultem seriosament, com havíem fet altres vegades quan havíem intentat pactar 
pressupostos o havíem intentat pactar plans, que després ens acabin donant el vot favorable 
i no acabin abstenint-se perquè, quan encetem converses amb altres grups, ho fem per 
arribar a acords i que ens donin el vot favorable. Per tant, entenc molt bé que, si a algú l’ha 
molestat que aquest Govern s’expressi en roda de premsa, doncs, miri, li demano disculpes, 
però, com a Govern, tenim tota la legitimitat per poder explicar que avui portem una 
modificació de crèdit per destinar deu milions d’euros a acció municipal, a acció 
prioritàriament social, i acció de despesa corrent. Per tant, entenc que és legítima la seva 
posició, però no ens hem posat d’acord en aquest tema.  
 

Intervé de nou el portaveu-adjunt del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Com 
que vostè va explicant cosetes, a nosaltres ens suggereix comentaris. Evidentment, el 
Govern té tot el dret del món a explicar-se i a explicar-se públicament, però entenem que 
nosaltres, com a legals representants de la ciutadania, hem d’estar informats prèviament. 
Vostès prenen una decisió, lícita i legítima, de destinar aquests diners, suposadament, per 
un informe tècnic, als ajuntaments per a ajudes de política social i diuen que no els destinen 
a reduir l’endeutament, que és baix segons vostès. La pròpia Diputació reconeix que el seu 
endeutament és del 34,9%, i bé, l’únic que demanem és una explicació política de per què 
fan una cosa i no una altra. Que vostès s’expliquin, evidentment, només faltaria!. Però que 
s’expliquin allà on toca i en l’ordre en què toca.  
 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11) i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), els vots en contra del grup  CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció dels grups  
Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3),  sent el resultat 
definitiu de 35 vots a favor, 3 vots en contra i 13 abstencions. 
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4.- Dictamen de data  22 d’octubre de 2015, pel qual es proposa aprovar la modificació 
de crèdit 13/2015 del Pressupost de l’Institut del Teatre, corresponent a l’exercici 
2015, per suplements de crèdit amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria. 
 

Vist el RDLlei 10/2015 d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s’adopten altres mesures en matèria 
d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, i que regula en el seu article primer l’abast i els 
límits per a la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 
2012 del personal del sector públic. 
 
Vist que d’acord amb l’esmentat article 1 del RDLlei 10/2015, les diferents administracions 
públiques, així com els seus ens dependents i vinculats, abonaran dins de l'exercici 2015, i 
per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari per un import equivalent a 48 
dies o al 26,23% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la 
paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues 
addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial 
decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat. 
 
Vist que aquest mateix article primer, en el seu paràgraf segon, estableix que les quantitats 
que es podran abonar per aquest concepte, sobre l'import deixat de percebre per cada 
empleat, són les equivalents a la part proporcional corresponent a 48 dies de la paga 
extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues addicionals del mes de 
desembre. En aquells casos en què no hi hagués procedit al reconeixement de la totalitat de 
la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, els 48 dies es reduiran 
proporcionalment al còmput de dies que hagi correspost. El còmput de la part de la paga 
extraordinària i pagues addicionals que correspon a 48 dies, o xifra inferior, es realitzarà, en 
el cas del personal funcionari o estatutari, d'acord amb les normes de funció pública 
aplicables en cada Administració, o, en el cas del personal laboral, d’acord a les normes 
laborals i convencionals, vigents en el moment en què es van deixar de percebre aquestes 
pagues. 
 
Vist que d’acord amb el paràgraf tercer del referit article primer del RDLlei 10/2015, cada 
Administració pública ha d'abonar, les quantitats abans esmentades dins de l'exercici 2015, 
si així ho acorda i si la seva situació econòmica financera ho fa possible. 
 
Vist que el romanent líquid de tresoreria de lliure disposició de l’Institut del Teatre és de 
711.334,83 euros. 
 
Vist que als efectes de donar compliment a les obligacions derivades del RDLlei 10/2015, es 
proposa modificar el pressupost de l’Institut del Teatre, mitjançant un suplement de crèdit 
finançat amb romanent líquid de tresoreria; i atès que aquesta font de finançament és 
suficient, es considera que la situació econòmica financera de l’Institut del Teatre no és un 
impediment per satisfer el pagament de les retribucions fixades a l’esmentat Reial Decret 
dins de l’exercici 2015. La previsió de l’import d’aquestes retribucions és de 167.679,34 
euros. 
 
Vist així mateix que el pressupost inicial de l’Institut del Teatre no va incloure els crèdits 
suficients per satisfer les obligacions derivades de les millores socials dels empleats de la 
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Diputació a abonar en el mes de novembre a raó de 135 euros per empleat, 
aproximadament, sempre que s’ajusti a les condicions establertes amb una quantitat 
previsible de 14.175,00 euros. Igualment, el pressupost no va incloure crèdit suficient per fer 
front a una jubilació anticipada per import de 46.871,08 euros, a abonar en desembre 2015, 
ni al pagament corresponent a la carrera professional de docents i instrumentistes amb una 
despesa previsible de 78.894,18 euros. 
 
Vist que aquesta modificació de crèdit es considera necessària per tal de fer front a les 
obligacions abans esmentades derivades del programa de millores socials 2015, així com la 
jubilació anticipada, la convocatòria de carrera professional i els seus efectes retroactius i les 
retribucions derivades del referit RDLlei 10/2015.  
 
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat d’efectuar 
modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent. 
 
Vist el que estableixen els arts. 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria 
de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost. 
 
Vist el que disposa l’article 12.b dels Estatuts de l’ Institut del Teatre relatiu a la competència 
de la Junta de Govern d’informar i elevar les modificacions del pressupost a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vist l’àmbit d’aplicació subjectiu contingut a l'article 2.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera, que aquesta modificació de 
crèdit manté la posició d'equilibri financer a que fa esment l'article 3.3 de dita Llei.  
 
Vista la Circular de la Intervenció 33/2012, sobre modificacions del pressupost. 
 
Vist que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió ordinària de data 21 
d’octubre de 2015, ha adoptat l’acord d’informar i elevar a l’òrgan competent de la Diputació 
de Barcelona, l’aprovació de la Modificació 13/2015 del Pressupost de l’ Institut del Teatre 
corresponent a l’exercici 2015 per Suplements de Crèdit  amb càrrec al Romanent Líquid de 
Tresoreria. 
 
Vist que la Base 21 de les d’Execució del Pressupost de 2015, estableix que l’òrgan 
competent per a l’aprovació dels suplements de crèdit és el Ple de la Diputació de 
Barcelona. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Delegació de 
la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 
 A C O R D S 
 

Primer. APROVAR inicialment la modificació de crèdit 13/2015 de l’Institut del Teatre de 
l’exercici 2015, per suplements de crèdit per un import total de tres-cents set mil sis-cents 
dinou euros amb seixanta cèntims (307.619,60) € amb càrrec al Romanent líquid de 
tresoreria a les partides següents: 
 
Orgànica Programa Econòmica Descripció  
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99600 3200P 121.01 
Retribucions complementàries al 
personal funcionari  

146.722,30 €

99600 3200P 130.02 
Retribucions complementàries al 
personal laboral fix 

146.722,30 €

99600 3200P 162.03 Despeses socials del personal 14.175,00 €
 
Segon. EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils als 
efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut aquest termini sense haver-
se presentat cap reclamació aquests acords restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació 
l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Quart. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona i 
al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 
amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3), CUP - Poble Actiu (3), i l’abstenció del grup 
Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3 
abstencions. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
5.- Dictamen de data 9 d’octubre de 2015, pel qual es proposa aprovar la comprovació 
de l’Inventari General consolidat de béns i drets de la Corporació,  amb referència a 15 
de juliol de 2015. 
 
Vist l’acord del Ple de data 28 de maig de 2015, pel qual va ser aprovada la rectificació i 
actualització de l’Inventari de l’Inventari General Consolidat, indicativa de la situació del 
mateix a 30 d’abril de 2015. 
 
Atès que, com a conseqüència de les eleccions municipals celebrades el passat dia 24 de 
maig de 2015, amb data 15 de juliol de 2015 es va celebrar el Ple constitutiu de la nova 
Corporació de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que amb data 15 de juliol de 2015 es varen signar les Actes referents a la presentació 
de les actes d’arqueig i de la documentació relativa a l’Inventari General de béns i drets de la 
Corporació al President, entre el President en funcions i cessant, la Presidenta entrant, la 
Interventora general i el Tresorer, donant fe de les actes la Secretària general. 
 

Atès que, a fi de donar compliment als preceptes legals que determinen l’obligació de 
realitzar la comprovació de l’Inventari quan es renova la Corporació local, s’ha d’aprovar per 
part del Ple la documentació relativa als imports derivats de la comprovació de l’Inventari 
General Consolidat de la Diputació de Barcelona, dels organismes autònoms Institut del 
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Teatre, Organisme de Gestió Tributària, Patronat d’Apostes i Fundació Pública Casa de 
Caritat, i de la Xarxa Audiovisual Local, SL. 
 

Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de dates 1 
i 8 d’octubre de 2015, respectivament. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens local, sempre que es renova la Corporació, 
ha d’aprovar la comprovació del seu Inventari General Consolidat, d’acord amb el que 
estableixen l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986; l’art. 32 de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’art. 222.3 del Text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i els arts. 100 i 104 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 
 

Atès que correspon al Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’Inventari General 
Consolidat, segons l’art. 222.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’art. 105.1 del Reglament del 
Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 

Vist el que estableixen l’art. 32 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques; l’art. 222.4 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; l’art. 105.2 del Reglament del 
Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, l’art. 204.2, del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny, i el punt 44.6 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, relatius a 
l’Inventari General Consolidat. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona ha d’aprovar la comprovació de l’Inventari General 
Consolidat de la Corporació amb referència a 15 de juliol de 2015, d’acord amb el que 
consta en el resum següent: 
 

Resum informatiu de valors totals a 15 de juliol de 2015  
       

Descripció 
Valor 

Comptable 
Base 

Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 15/07/2015 

Valor comptable 
net 30/04/2015 

Diputació de Barcelona 945.572.823,08 302.880.724,09 642.692.098,99 635.544.818,86
Fundació Pública Casa 
Caritat 

75.595.305,45 31.055.308,69 44.539.996,76 44.062.546,83

Institut del Teatre 42.904.485,82 22.636.348,00 20.268.137,82 20.009.804,14
Organisme de Gestió 
Tributària 

19.671.047,84 7.537.100,43 12.133.947,41 12.069.803,43

Patronat d'Apostes 402.464,80 276.173,97 126.290,83 126.290,83
Xarxa Audiovisual Local, SL 7.257.993,92 5.235.794,26 2.022.199,66 2.057.787,09
VALORS GENERALS 1.091.404.120,91 369.621.449,44 721.782.671,47 713.871.051,18

Vist l’apartat setè I, subapartat 1.4.b) del Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 8749/15, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les 
presidències delegades d’àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de 
l’exercici de competències (publicat al BOPB de 13 d’octubre de 2015).  
 

En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la situació 
de l’Inventari General Consolidat a 15 de juliol de 2015, el director sotasignat proposa al 
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Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona 
que elevi al Ple, previ informe de la Comissió informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Únic.- APROVAR la comprovació de l’Inventari General Consolidat de la Corporació, amb 
referència a 15 de juliol de 2015, de conformitat amb el quadre resum que es reprodueix a 
continuació i amb els annexos i documentació que s’acompanyen, d’acord amb el que 
disposen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques; l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; els articles 222.2 i 222.4 del Text refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i els articles 100 a 102, 105 i 106 del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre: 
 

Resum informatiu de valors totals a 15 de juliol de 2015  
       

Descripció 
Valor 

Comptable 
Base 

Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 15/07/2015 

Valor comptable 
net 30/04/2015 

Diputació de Barcelona 945.572.823,08 302.880.724,09 642.692.098,99 635.544.818,86
Fundació Pública Casa 
Caritat 

75.595.305,45 31.055.308,69 44.539.996,76 44.062.546,83

Institut del Teatre 42.904.485,82 22.636.348,00 20.268.137,82 20.009.804,14
Organisme de Gestió 
Tributària 

19.671.047,84 7.537.100,43 12.133.947,41 12.069.803,43

Patronat d'Apostes 402.464,80 276.173,97 126.290,83 126.290,83
Xarxa Audiovisual Local, SL 7.257.993,92 5.235.794,26 2.022.199,66 2.057.787,09
VALORS GENERALS 1.091.404.120,91 369.621.449,44 721.782.671,47 713.871.051,18

 

Annex 1 
 

- Inventari de béns i drets de la Diputació de Barcelona per epígrafs a data 15 de juliol 
de 2015. 

- Resum de valors per comptes d’immobilitzat de la Diputació de Barcelona a data 15 
de juliol de 2015. 

- Inventari de béns i drets de la Fundació Pública Casa de Caritat per epígrafs a data 
15 de juliol de 2015. 

- Resum de valors per comptes d’immobilitzat de la Fundació Pública Casa de Caritat 
a data 15 de juliol de 2015. 

- Inventari de béns i drets de l’Institut del Teatre per epígrafs a data 15 de juliol de 
2015. 

- Resum de valors per comptes d’immobilitzat de l’Institut del Teatre a data 15 de juliol 
de 2015. 

- Inventari de béns i drets de l’Organisme de Gestió Tributària per epígrafs a data 15 
de juliol de 2015. 

- Resum de valors per comptes d’immobilitzat de l’Organisme de Gestió Tributària a 
data 15 de juliol de 2015. 

- Inventari de béns i drets del Patronat d’Apostes per epígrafs a data 15 de juliol de 
2015. 
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- Resum de valors per comptes d’immobilitzat del Patronat d’Apostes a data 15 de 
juliol de 2015. 

- Resum de valors per comptes d’immobilitzat de la Xarxa Audiovisual Local, SL a data 
15 de juliol de 2015. 

 

Annex 2 
 

- Inventari General Consolidat per epígrafs a data 15 de juliol de 2015. 
- Resum informatiu de valors totals a data 15 de juliol de 2015. 

 
Annex 3 
 

- Acta de 15 de juliol de 2015, referent a la presentació de l’acta d’arqueig i de la 
documentació relativa a l’Inventari general de béns i drets de la Corporació al 
President, en funcions i cessant, Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras. 

 
- Acta de 15 de juliol de 2015, referent a la presentació de l’acta d’arqueig i de la 

documentació relativa a l’Inventari general de béns i drets de la Corporació a la nova 
Presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès. 

 
La presidència cedeix l’ús  de la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora 
Rovira, qui diu: Nosaltres votarem en contra i, de fet, creiem que està lligat amb el que 
abans comentaven tant el meu company com el portaveu d’Entesa. Creiem que s’ha de 
parlar sobre la metodologia què s’ha dut a terme per a exposar aquest Inventari General 
2015, el qual té un valor, cal tenir-ho en compte, de 713 milions d’euros i, per tant, té una 
importància rellevant per al conjunt del territori. Així doncs, creiem que aquests 713 milions 
no es tracten tan sols d’una informació donada als diferents Grups, sinó que cal explicar i 
donar les eines perquè el conjunt del territori les pugui saber entendre i conèixer, cosa que 
relacionem amb un canvi de paradigma que creiem que hi ha hagut, en els darrers anys, pel 
que fa a la participació del territori en el conjunt de les institucions. La Diputació no s’està 
adaptant a aquests anhels, que la gent demana, de poder conèixer, poder participar i poder 
tenir un debat polític i públic sobre allò que passa en el sí de les institucions. Per tant, creiem 
que cal treballar i que la Diputació faci un esforç per ser transparents, per ser democràtics i 
per donar les informacions al conjunt del territori i, d’aquesta manera, desemmascarar i obrir 
una opacitat que impregna aquestes parets. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i els 
vots en contra del grup CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3 
vots en contra. 
6.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2015, pel qual es proposa aprovar el conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat, l’AMB, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació 
de Barcelona i la Diputació de Barcelona, que té per objecte el finançament de 
l’ampliació de la Fira de Barcelona, per al període 2017-2021. 
 
I. ANTECEDENTS 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

87 
 

La Fira de Barcelona és una potent plataforma d’activitat i promoció econòmica al servei de 
les empreses i la seva projecció internacional, generadora de riquesa per a Barcelona, 
Catalunya i Espanya. Organitza anualment diferents salons i congressos temàtics on es 
reuneixen les empreses més importants de diferents sectors econòmics per a exposar les 
seves novetats, intercanviar experiències i promoure negocis. 
 
La decisió estratègica del que va ser el nou emplaçament i el posterior desenvolupament del 
projecte Fira 2000 ha suposat una reactivació fonamental de l'economia a nivell territorial, 
creant sinergies i impulsant nous i ambiciosos projectes en aquesta àrea urbana. 
 
Mitjançant escriptura de data 24 de febrer de 1993 autoritzada pel notari de Barcelona Sr. 
José Bauza Corchs, es va constituir la Societat Fira 2000, SA, domiciliada en l’Hospitalet de 
Llobregat, carrer Dolors Aleu, núm. 19-21, 3r 2a, Edifici I, amb la finalitat de gestionar 
l’ampliació del recinte firal que inclou la gestió urbanística integral i totes les operacions 
materials, econòmiques i jurídiques necessàries per aconseguir l’esmentada finalitat. 
 
En data 6 de juny de 2002, el Consell General de Fira Internacional de Barcelona aprovà la 
proposta d’ampliació del recinte firal Gran Via (M2). Per la seva part, el Consell 
d’Administració de la Societat FIRA 2000, SA, en sessió de 17 de juny de 2002, aprovà la 
mateixa proposta d’ampliació del recinte firal. 
 
En execució dels acords esmentats, el dia 14 de febrer de 2003, es va formalitzar un 
conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 
que tenia per objectiu establir el Pla de Finançament de les obres d’ampliació del recinte firal 
Gran Via a càrrec de les institucions signants. 
 
Aquests aspectes són objectiu també de la Diputació de Barcelona, atès l’impacte econòmic 
tan important que la Fira suposa en el territori de la província, que, d’entre altres objectius 
converteix la ciutat de Barcelona en un dels principals motors de l’economia catalana i 
converteix la ciutat en un atractiu per a la generació d’activitat econòmica, oferint un entorn 
favorable per al desenvolupament de nous projectes empresarials.  
 
 
 
 
II. CONVENI DE 2006 
 
En data 11 de juliol de 2005 el Consell d’Administració de la Fira va aprovar l’acord 
d’executar totalment el projecte d’ampliació del recinte de Gran Via, amb la inversió 
complementària que es requeria i que ascendia a 323 milions d’euros, d’acord amb el que 
contemplava el Pla Estratègic de Fira de Barcelona. 
 
A conseqüència de l’esmentat acord, la Diputació de Barcelona s’afegí activament a la 
consecució d’aquesta fita i en sessió plenària de data 29 de juny de 2006 va aprovar  un 
conveni amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la 
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Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per al finançament de l’ampliació de 
la Fira de Barcelona. Aquest conveni es va formalitzar el 21 de juliol de 2006. 
 
En el pacte tercer apartat c) de dit conveni es va establir el calendari de la subscripció i 
desemborsament de l’ampliació de capital pactat per part de la Diputació de Barcelona que 
té lloc durant els anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. L’aportació de capital es va establir en 
un import de 7.000.000 d’euros per a l’any 2006 i la quantitat fixa de 2.168.324,- euros pels 
anys 2007, 2008, 2009 i 2010, adquirint així la posició d’accionista amb dret de 
representació en els òrgans de la Societat.  
 
En execució de l’esmentat acord i prèvies les respectives ampliacions de capital per part de 
la societat, la Diputació de Barcelona va acordar satisfer les quantitats pactades destinant 
les diverses quantitats corresponents als exercicis 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 a la 
subscripció d’accions de Fira 2000, SA finalitzant la vigència del conveni amb la darrera 
adquisició d’accions aprovada per decret del President de la Diputació de Barcelona de data 
12 de juliol de 2010. 
 
De resultes de les esmentades subscripcions d’accions, la Diputació de Barcelona va 
adquirir 26.075 accions de Fira 2000, SA, ordinàries, nominatives de 601,01 euros de valor 
nominal, íntegrament subscrites i desemborsades, que representaven un total del 5,93% del 
total d’accions de la Societat. 
 
III. CONVENI DE 2010 
 
En el pacte cinquè del conveni de 21 de juliol de 2006, entre la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació, s’establia que les entitats signants s’obligaven a 
executar el Projecte d’ampliació del recinte firal de Gran Via de forma complerta i per això es 
comprometien a signar un nou conveni l’any 2010 que contemplés les aportacions 
necessàries i previstes a l’Annex nº 2 del dit conveni, i d’acord amb el Pla Financer. Així en 
la seva clàusula cinquena s’establia: 
 

“Les Administracions Públiques que subscriuen el present Conveni es comprometen i 
obliguen a executar el Projecte d’ampliació del recinte firal de Gran Via de forma 
complerta i en els termes previstos, d’acord amb l’Annex nº 1. A aquests efectes, les 
parts es comprometen a signar un nou conveni a l’any 2010 que contempli les 
aportacions necessàries i previstes a l’Annex nº 2, i d’acord amb el Pla Financer.” 

 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, tot mantenint la seva voluntat i el seu interès en 
col·laborar de manera activa a la consecució d’aquesta fita aportant finançament i participant 
als òrgans decisoris corresponents, va considerar adient renovar els compromisos del 
conveni de l’any 2006 amb la Generalitat de Catalunya, la Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 
 
En aquest nou conveni, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 28 d’octubre 
de 2010 i formalitzat en data 17 de desembre de 2010, el compromís de les parts va ser 
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acordar subscriure i desemborsar les successives ampliacions de capital de FIRA 2000, SA 
per part de les diferents institucions signants durant els posteriors exercicis i fins el 2016. 
 
En data 28 de setembre de 2010, el Consell d’Administració de Fira 2000, SA va donar 
compte del referit conveni de col·laboració fent constar la seva satisfacció pel compliment 
dels compromisos assolits en el seu dia per part de totes les institucions implicades. 
 
En concret, la Diputació de Barcelona es va comprometre a una aportació de capital de 
5.014.827,44 euros l’any 2015 i 5.016.630,47 euros l’any 2016. No obstant això, l’apartat e) 
del pacte primer de l’esmentat conveni determinava que, en cas de disponibilitat 
pressupostària de la Diputació de Barcelona, podria acordar-se avançar el pagament 
mitjançant la subscripció de les corresponents accions. 
 
En execució d’aquest pacte, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 de 
setembre de 2013, prèvia la corresponent ampliació de capital per part de la societat, va 
acordar avançar l’aportació prevista per a l’any 2015 mitjançant la subscripció de 8.344 
accions, totalment desemborsades i amb un valor nominal de 601,01 euros per acció i per 
un import total de 5.016.630,47 euros. 
 
Actualment, resta pendent d’execució el finançament compromès per a l’exercici 2016 
d’import 5.016.630,47 euros. 
 
IV. PROPOSTA DE NOU CONVENI PER AL PERÍODE 2017-2021 
 
En el pacte segon del conveni de 17 de desembre de 2010, entre la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació, s’establia que les entitats signants es comprometien a signar un nou 
conveni l’any 2015 que contemplés les aportacions necessàries per al període 2017-2021 
d’acord amb el Pla Financer actualitzat que figurava com a Annex a dit conveni. Així, en la 
seva clàusula segona s’establia: 
 

“Les Administracions Públiques que subscriuen el present Conveni es comprometen a 
signar un nou conveni a l’any 2015 que contempli les aportacions necessàries pel 
període 2017-2021 d’acord amb el Pla Financer actualitzat que s’adjunta com Annex. 
 
Aquest Pla Financer constata la millora de l’estructura financera de Fira 2000, SA., 
amb les aportacions per ampliar capital acordades en aquest Conveni, que redueixen a 
la mínima expressió les bestretes financeres previstes per aquest període.” 

 
Així, de conformitat amb l’acord de la Comissió Institucional per Fira celebrada el 20 d’abril 
de 2015, en data 27 de juliol de 2015, es presentà pel Consell d’Administració la proposta de 
formalització d’un nou Conveni per al finançament de FIRA 2000, SA, la vigència i eficàcia 
del qual es condiciona suspensivament a l’aprovació pels corresponents òrgans competents 
de les administracions públiques signatàries.  
 
El nou conveni entre les institucions esmentades preveu els següents compromisos 
d’aportació: 
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· Generalitat de Catalunya: 66.210.266,65 €, entre els anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 
2021, més una aportació de capital al 2016 de 5.000.403,20 Euros. 

 
· Ajuntament de Barcelona: 40.000.220,35 €, entre els anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 

2021. 
 

· Àrea Metropolitana: 13.231.235,15 €, entre els anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. 
 
· Ajuntament L’Hospitalet: 13.230.634,14 €, entre els anys 2020 i 2021. 
 
· Diputació de Barcelona: 13.231.235,15 €, entre els anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 

2021, d’acord amb el desglossament següent: 
 

- 2.646.247,03 euros l’any 2017 
- 2.646.247,03 euros l’any 2018 
- 2.646.247,03 euros l’any 2019 
- 2.646.247,03 euros l’any 2020 
- 2.646.247,03 euros l’any 2021 

 
Al pacte segon d’aquesta proposta de conveni es fixa una previsió de compromís per signar 
un nou conveni a l’any 2020, que contempli aportacions necessàries per al període 2022-
2026, d’acord amb el Pla Financer actualitzat. 
 
D’acord amb els compromisos citats, un cop la Junta General de la Societat aprovi les 
ampliacions de capital corresponents, la Diputació de Barcelona concorrerà a les dites 
ampliacions subscrivint i desemborsant accions pels imports citats mitjançant els acords 
necessaris adoptats per l’òrgan competent.  
 
 
 
 
V. NORMATIVA APLICABLE 
 
A l’expedient consten la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i 
l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, ambdós de data 9 d’octubre de 
2015. 
 
És competència de la Diputació, en virtut del que preveuen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), el foment i l’administració dels 
interessos peculiars de la província, i en concret, dels municipis de Barcelona i de l’Hospitalet 
de Llobregat i, de forma mediata, els que integren la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, entre els quals cal considerar el patrocini d’una institució que es 
considera d’interès general i, en aquest sentit, és voluntat política dels òrgans de govern de la 
Corporació donar-hi suport.  
 
Així mateix, l’article 84.1 i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei Orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, estableix el nucli de competències pròpies que han de ser exercides 
pels ens i governs locals amb plena autonomia té, d’entre altres, la promoció de tot tipus 
d’activitats econòmiques. 
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D’altra banda, cal destacar que el conveni és l’instrument per a regular les relacions 
interadministratives de caràcter voluntari i base negocial d’acord amb els articles 303 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, amb el quòrum de la majoria simple fixat a l’art. 47.1 de la 
LRBRL. 
 
Pel que fa a la competència correspon al Ple, en base a l’article 174.5 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, en el sentit 
que s’amplia el nombre d’anualitats compreses més enllà de 4 exercicis així com s’eleven 
també els percentatges fixats en dit Text refós. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat delegat de 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona eleva al Ple, previ 
informe de la Comissió informativa i de seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos 
Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure amb la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 
relatiu al finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona per al període 2017-2021, amb 
una inversió total de 13.231.235,15 euros (tretze milions dos-cents trenta-un mil dos-cents 
trenta-cinc euros amb quinze cèntims), tot ratificant la seva signatura, d’acord amb la minuta 
que es transcriu a continuació: 
 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I 
LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER AL 
FINANÇAMENT DE L’AMPLIACIÓ DE LA FIRA DE BARCELONA 
La Generalitat de Catalunya, representada per l’Honorable Sr. Andreu Mas Colell, amb NIF 
38.019.221Z, com a Conseller d’Economia i Coneixement. 
 
L’Ajuntament de Barcelona, representat per l'Excel·lentíssima Sra. Ada Colau Ballano, amb NIF 
38.140.843N, com alcaldessa de Barcelona, assistit pel senyor Jordi Cases i Pallarès, Secretari 
General de la Corporació municipal, en l'exercici de les funcions d'assessorament i de fedatari que 
li atribueix la legislació vigent. 
 
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, representada per l'Il·lustríssima Sra. Núria Marín 
Martínez , amb NIF 35.073.074Y, com a alcaldessa de la mateixa ciutat.  
 
La Diputació de Barcelona, representada per l’Excel·lentíssima Sra. Mercè Conesa i Pagès, amb 
NIF 39.184.514N, com a Presidenta, assistida per la Sra. Petra Mahillo García, Secretària General 
d’aquesta Corporació, en l'exercici de les funcions d'assessorament i de fedatària que li atribueix la 
legislació vigent. 
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona, representada per l'Il·lustríssim Sr. Antoni Balmón Arévalo, 
amb NIF 37.697.989T assistit pel senyor Sebastià Grau Àvila, Secretari General, en l'exercici de 
les funcions d'assessor i fedatari que li atribueix la legislació vigent. 
 
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, en endavant la Cambra, 
representada per l'Excel·lentíssim Sr. Miquel Valls i Maseda, amb NIF 36.465.659X. 
 
Es reconeixen la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni i 
 
MANIFESTEN 
 
I)  Que el dia 21 de juliol de 2006 es va signar un Conveni en virtut del qual, entre d’altres 

acords, les Institucions signants es van comprometre a executar el Projecte d’ampliació del 
recinte firal de Gran Via aprovat, així com fer les aportacions necessàries corresponents. 

 
II) Que, complimentant el Conveni de 21 de juliol de 2006, el 17 de desembre de 2010 es va 

signar un nou Conveni, en virtut del qual les Institucions signants es comprometien a fer les 
aportacions necessàries corresponents al període 2011-2016.  

 
III) Que, en el Pacte Segon del referit Conveni, es va acordar que l’any 2015 es signaria un nou 

Conveni per tal de fixar el calendari i distribució entre accionistes de les noves aportacions pel 
període 2017-2021.  

 
IV) Que, en conseqüència, i en compliment d’allò establert en el Conveni de 17 de desembre de 

2010, es formalitza el present Conveni, amb subjecció als següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Les Administracions Públiques que signen aquest Conveni acorden subscriure i 
desemborsar les successives ampliacions de capital de FIRA 2000, S.A. següents: 
 
 
 

a) La Generalitat de Catalunya subscriurà i desemborsarà 66.210.266,65 Euros en les 
ampliacions de capitals que s’acordaran, de conformitat amb el següent calendari: 

 
· 13.242.053,33 Euros l'any 2017 
· 13.242.053,33 Euros l'any 2018 
· 13.242.053,33 Euros l'any 2019 
· 13.242.053,33  Euros l'any 2020 
· 13.242.053,33 Euros l’any 2021 

 
A més d’aquestes aportacions, la Generalitat de Catalunya farà una ampliació de capital l’any 2016 
de 5.000.403,20 Euros. 
 

b) L’Ajuntament de Barcelona subscriurà i desemborsarà 40.000.220,55 Euros en les 
ampliacions de capital que s’acordaran, de conformitat amb  el següent calendari: 

 
· 8.000.044,11 Euros l’any 2017 
· 8.000.044,11 Euros l’any 2018 
· 8.000.044,11 Euros l'any 2019 
· 8.000.044,11 Euros l'any 2020 
· 8.000.044,11 Euros l'any 2021 
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c) L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat subscriurà i desemborsarà 13.230.634,14 Euros 
en les ampliacions de capital que s'acordaran, de conformitat amb el següent calendari: 

 
· 6.615.317,07 Euros l’any 2020 
· 6.615.317,07 Euros l’any 2021 

 
d) L’Àrea Metropolitana de Barcelona subscriurà i desemborsarà 13.231.235,15 euros en les 

ampliacions de capital que s’acordaran, de conformitat amb el següent calendari: 
 

· 2.646.247,03 Euros l’any 2017 
· 2.646.247,03 Euros l’any 2018 
· 2.646.247,03 Euros l’any 2019 
· 2.646.247,03 Euros l’any 2020 
· 2.646.247,03 Euros l’any 2021 

 
e) La Diputació de Barcelona subscriurà i desemborsarà 13.231.235,15 Euros en les 

ampliacions de capital que s’acordaran, de conformitat amb el següent calendari: 
 

· 2.646.247,03 Euros l’any 2017 
· 2.646.247,03 Euros l’any 2018 
· 2.646.247,03 Euros l’any 2019 
· 2.646.247,03 Euros l’any 2020 
· 2.646.247,03 Euros l’any 2021 

 
Amb la subscripció i desemborsament d’aquestes ampliacions de capital de FIRA 2000, S.A. 
acordades, les obligacions d’aportacions fins l’any 2021 per part de les Administracions Públiques 
signants queden acomplertes plenament. 
 
Segon.- Les administracions Públiques que subscriuen el present conveni es comprometen a 
signar un nou Conveni l’any 2020, que contempli les aportacions necessàries pel període 2022-
2026 d’acord amb el Pla Financer actualitzat que s’adjunta com Annex.  
Aquest Pla Financer constata la millora de l’estructura financera de Fira 2000, S.A. respecte la 
inicialment prevista, amb les aportacions per ampliar capital acordades en aquest Conveni, a més 
de les altres mesures com la reducció de la inversió i l’endeutament i la conseqüent menor càrrega 
financera, així com les realitzacions patrimonials previstes en el període a què es refereixen 
aquestes aportacions. 
 
Tercer.- Les parts declaren expressament que el Conveni de data 21 de juliol de 2006 i el de 17 
de desembre de 2010 conserven la seva plena vigència, excepte en allò previst en el present 
Conveni quant a les aportacions de les Administracions Públiques per a les ampliacions de capital 
de FIRA 2000, SA. 
 
Quart.- La vigència i eficàcia del present Conveni queda condicionada suspensivament a que 
s’aprovi pels corresponents òrgans competents de les Administracions Públiques signants. 
 
I com a prova de conformitat signen tot seguit, en sis exemplars i a un sol efecte, en el lloc i la data 
indicats a l’inici.” 

 
Segon. DETERMINAR que la despesa de 13.231.235,15 euros (tretze milions         dos-
cents trenta-un mil dos-cents trenta-cinc euros amb quinze cèntims) es realitzarà amb la 
condició suspensiva que es consigni crèdit suficient en els pressupostos dels corresponents 
exercicis 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, d’acord amb el detall següent: 
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- 2.646.247,03 euros l’any 2017 
- 2.646.247,03 euros l’any 2018 
- 2.646.247,03 euros l’any 2019 
- 2.646.247,03 euros l’any 2020 
- 2.646.247,03 euros l’any 2021 

 
Tercer. TRAMETRE notificació del present acord i còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que estableix l’article 309.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Quart.  NOTIFICAR els presents acords als interessats, als efectes escaients. 
 
La presidència cedeix l’ùs de la paraula al portaveu-adjunt del grup CUP-Poble Actiu, 
senyor Duran, qui diu: El senyor Miguel Blesa i el senyor Rodrigo Rato van fer famoses les 
anomenades black cards i sembla que, ara, la Fira de Barcelona vol popularitzar les 48 gold 
cards. Què són això? Són les targetes que vostès tenen a la seva butxaca o a la seva 
bossa, les quals la Fira de Barcelona fa arribar a tots els diputats i totes les diputades 
d’aquesta corporació perquè puguin, amb aquestes targetes, entrar com a visitants d’honor a 
qualsevol dels esdeveniments que organitza la Fira de Barcelona. I jo em pregunto si pel fet 
de ser diputat o diputada de la Diputació de Barcelona, això em dóna dret a menjar pernil de 
Jabugo i posar-me morat al Barcelona Degusta. A nosaltres ens sembla que això no té res a 
veure amb la nostra activitat política. Repeteixo: res a veure.  
 
Considerem que els diputats i les diputades aquí presents, amb sous que freguen els tres 
mil, quatre mil o cinc mil euros mensuals nets, ja poden pagar-se una entrada a qualsevol 
esdeveniment organitzat per la Fira de Barcelona. Considerem igualment que, cas que hagin 
d’acudir-hi en qualitat de representants del seu Grup polític a la Diputació, doncs la 
Diputació ja és prou generosa en l’aportació als grups polítics perquè aquests puguin 
finançar aquestes suposades activitats. Sembla, o pot semblar, i ho dic per avançar-me a les 
possibles acusacions de demagògia o populisme que ens puguin fer després, que amb 
l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració per al finançament de l’ampliació de la Fira de 
Barcelona, per al període 2017-2021, pot semblar que ara ja ha arribat el moment de pagar, 
si més no en algun moment, per aquelles suposades targetes gratuïtes, les gold cards. 
 
Anem directament a les xifres. El total de l’aportació dels socis públics, i quan parlem de 
socis públics estem parlant de la Diputació, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’AMB, ascendeix, per al període 2017-
2021, a 145 milions d’euros. Per al període 2022-2026, està previst que l’aportació pública 
sigui de 159 milions d’euros. D’entrada, ja en 2016, la Diputació hi aportarà cinc milions, en 
base al conveni vigent, i està previst, surten cares aquestes targetes, que, per al període 
2017-2021, l’aportació de la Diputació ha de ser de 13,2 milions d’euros. I això és el que 
anem a aprovar o no i a considerar avui. La pregunta és: en aquest conveni de col·laboració 
per al finançament de la Fira de Barcelona, on les diferents administracions públiques faran 
aquesta aportació de 145 milions d’euros, quina serà l’aportació de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona? Vostès ja ho saben, però dir, per a qui en 
escolta, que la seva aportació, per al període 2017-2021, ascendeix a la rodona xifra de 0 
euros. Clar, vostès ens parlaran de coresponsabilitat, del model que ha de tenir aquesta Fira 
i, segurament, ens parlaran del nombre o retorn econòmic i social d’aquests esdeveniments. 
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Creiem que s’ha de replantejar, absolutament, aquest model de Fira. Més endavant, 
parlarem d’economia social i solidària i nosaltres creiem que, en aquest cas, es perd una 
oportunitat d’or per replantejar el model de Fira i tenir un debat públic i social sobre quin és 
el model de Fira. Entenem que aquest model de Fira és un model ultraliberal i considerem 
que ha de tenir major congruència que l’actual. 
 
Finalment, clar, és el que sempre passa. De forma directa o indirecta, els propietaris dels 
mitjans de comunicació ja s’encarreguen de deixar palès que tot el que és públic significa 
malbaratar diners i que tot el que és privat és súper eficient però, després, resulta que, quan 
s’han de posar els diners, no els posen sinó que hem de ser tots nosaltres qui ens hem de 
gratar la butxaca i, quan aquests beneficis surten a la llum, evidentment aquests beneficis no 
es socialitzen.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres vam 
expressar la nostra reserva de vot, a la Comissió Informativa, en relació amb aquest tema. 
Enteníem que era del paper de la Diputació, crec que el que correspon avui és parlar d’això i 
no vull parlar de l’anterior intervenció perquè hi ha coses que s’han dit que ens poden 
ofendre a alguns que aquí estem asseguts, especialment quan ens comparen amb segons 
qui. Ja està. Parlem del que hem de parlar: del conveni de la Fira de Barcelona. 
  
Venim d’una percepció del passat mandat en què la Diputació de Barcelona, en alguns 
moments, fins i tot va anar més enllà del paper que li corresponia en la Fira, on va tenir un 
paper absolutament complementari. Ha de garantir que els governs municipals i la 
Generalitat juguin el paper que han de jugar i només demanem que no fem de substituts de 
ningú a la Fira, que els seus principals responsables ubiquin i col·loquin els seus criteris 
principals. El nostre paper ha de ser complementari. Entenem que els ajuntaments de 
Barcelona, l’Hospitalet i els ajuntaments que estem al voltant de la Fira s’impliquin Crec que 
no podria fer una intervenció diferent a la que faria un regidor d’un municipi colindant amb la 
Fira, on sí que crec que la dinàmica que es pot donar allà és positiva per a l’activitat 
econòmica de la nostra comarca. En tot cas, crec que avui no estem discutint sobre els 
continguts del que es fa a la Fira. Crec que ha d’anar molt més enllà del que fa i apostar per 
un altre tipus d’economia perquè, al final, el país ha d’apostar per un altre tipus d’economia. 
Crec que no sortirem de la crisi econòmica amb el Barcelona Meeting Point ni amb el Saló 
Nàutic, i això és una opinió personal que aportarà molt poc al debat que avui estem fent, que 
és que la Diputació de Barcelona ha de tenir un paper coresponsable en el funcionament de 
la Fira, per la qual cosa votarem favorablement aquest punt, amb el benentès que estarem 
molt amatents al fet que no fem el que hem fet en un altre moment del passat mandat: 
substituir la Generalitat de Catalunya, qui ha de jugar el seu paper, perquè la Fira de 
Barcelona és, vull creure, una de les estructures d’Estat que defensa la Generalitat de 
Catalunya. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7) i Partit Popular (3), els vots en contra del grup CUP - Poble Actiu (3) 
i les abstencions del grup Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat definitiu 
de 45 vots a favor, 3 vots en contra i 3 abstencions 
 
Intervenció General 
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7.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2015, pel qual es proposa aprovar la modificació 
de les ordenances fiscals, taxes i preus públics de la Diputació de Barcelona que 
regiran a partir de l’exercici 2016. 
 
El mes d’abril de 2015 va entrar en vigor la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de 
l’economia espanyola, amb l’objectiu d’establir una nova disciplina no indexadora en l’àmbit 
públic basada en què els valors monetaris no siguin modificats en virtut d’índexs o fórmules 
que els continguin. Aquesta definició abarca la totalitat de conceptes que són objecte de 
revisió en la legislació vigent, i inclou, entre d’altres, els preus dels contractes, taxes, preus i 
tarifes regulats, subvencions, prestacions, ajuts, multes i sancions o valors referencials. 
 
Amb aquesta norma com a punt de partida, des de la Intervenció General es va indicar als 
diferents centres gestors que el conjunt de les taxes i preus públics podien ser revisats per 
raó de l’evolució dels costos dels serveis o dels subministraments, però no pas per la sola 
evolució dels preus, índexs de preus o fórmules que els continguin.  
 
Enguany la revisió de les taxes i preus públics a la Diputació es fonamenta en la supressió 
de qualsevol revisió automàtica en funció de l’IPC, altres índexs de preus o fórmules a les 
tarifes, a més, es promou la cobertura dels preus públics deficitaris perquè progressivament 
tendeixin a cobrir el cost del servei, així com, s’incorporen taxes per nous serveis i activitats i 
ocupacions de domini públic que oferirà la Diputació a partir de l’exercici 2016. 
 
Un cop els diferents centres gestors i organismes autònoms d’aquesta Diputació han remès 
les seves propostes relatives a la modificació i actualització de les taxes i preus públics, 
s’han incorporat les variacions a les ordenances fiscals, alhora que s’han adaptat els textos 
articulats de les ordenances, per la necessària adaptació a canvis normatius, correccions de 
redacció i precisions interpretatives. 
 
Per altra banda, l’organització de les tarifes de taxes i preus públics annexes a les 
ordenances fiscals s’ha elaborat d’acord amb l’estructura orgànica vigent al 2015 i qualsevol 
modificació posterior ocasionat pel canvi de mandat corporatiu que a partir de l’exercici 2016 
s’efectui a l’organigrama de la Corporació, s’entendrà automàticament aplicable sense 
necessitat de modificació expressa de les Ordenances Fiscals. 
 
Tot seguit s’exposen, de manera resumida, les modificacions proposades perquè entrin en 
vigor a partir de l’1 de gener de l‘any vinent: 
  

- La tarifa de taxes del Servei de Secretaria relatives als serveis prestats per l’Arxiu 
General de la Diputació es modifica per primer cop des de l’any 2013, per adaptar 
els serveis de reproducció de documents als avenços tecnològics dels darrers 
anys. S’estableix un diferenciació entre els documents textuals, essent aquests 
els manuscrits, mecanografiats i impresos, i els documents en imatges com són 
les fotografies, mapes, plànols i cartells, de manera que els serveis de fotocòpies 
i de digitalització es classificaran en funció d’aquestes dues categories. S’elimina 
el concepte de “1. Fotografies”, donat que actualment no s’ofereix el servei, ja 
que quan un usuari sol·licita una fotografia se li facilita en format digital. El 
concepte de “3.Reproducció de plànols” passa a integrar-se dins del servei de 
“digitalització de documents en imatges (plànols, fotografies, mapes i cartells). Pel 
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que fa als conceptes de “4. Digitalització”, “5. Reproducció de cintes de vídeo a 
DVD” i “7.Reproducció de cintes de 16 mm a DVD” també s’eliminen, atès que 
s’ha constatat que els mitjans tècnics i personals de l’Arxiu General no són prou 
especialitzats en aquesta matèria, de manera que si s’hagués d’atendre alguna 
petició es derivaria a l’usuari a un centre especialitzat extern.  
 
Les principals modificacions a la tarifa de taxes de l’Arxiu General consisteixen 
en: a) eliminar la diferència entre fotocòpies en blanc i negre i color, per crear una 
nova categoria per a fotocòpies de documents textuals que inclou blanc i negre, 
color i les mides DIN A-3 i DIN A-4; b) substituir els conceptes de “6.Fotografia 
digital” i el “4. Digitalització per escaneig” pel de digitalització de documents en 
imatge i documents textuals en alta i baixa resolució; c) incorporar una nova taxa 
per a la tramesa electrònica de documents textuals i en imatge en alta resolució 
de mides superiors a DIN A-3, ja digitalitzats; c) establir dues exempcions de 
pagament: una per als Ajuntaments de la província de Barcelona i una altra per 
als usos d’investigació, docència i ús públic amb finalitats culturals no lucratives; 
d) advertir que qualsevol altra reproducció de documents ha de ser realitzada per 
empreses o professionals externs, on l’usuari ha d’abonar directament l’import. 
 

- Entre les taxes gestionades per la Direcció del Palau Güell destaca el següent: 
s’afegeixen més sales i espais del Palau Güell a disposició del públic, pel que 
s’exigeixen noves taxes per a la utilització d’espais de domini públic. L’objectiu és 
ampliar la tipologia d’actes a realitzar al Palau de la manera més adient i 
adequada a les necessitats de conservació de l’edifici i les generades pel tipus 
d’activitat a realitzar. Per aquest motiu, s’aprofita l’ocasió per limitar la utilització 
dels espais per a la realització d’activitats culturals, educatives i/o divulgatives 
fora de l’horari de la visita pública; d’aquesta manera es dóna cabuda a un major 
nombre i varietat d’activitats. Es preveu aplicar una bonificació del 50% per a la 
realització d’activitats científiques, acadèmiques, de divulgació i difusió cultural 
del Palau a banda, de no exigir el pagament de taxa quan dita activitat sigui 
coorganitzada per la Corporació o compti amb el seu suport institucional, amb els 
informes previs necessaris. La taxa per l’entrada reduïda augmenta de 8,00 a 
9,00 euros i es traslladen dos col·lectius de beneficiaris d’aquesta tarifa (els 
titulars de la targeta rosa reduïda i els titulars de la targeta de la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona) a la taxa d’entrada mini, per 
aconseguir que la majoria del públic de proximitat estigui inclòs en la tarifa  mini. 
Es modifica l’exempció de la taxa als aturats residents a Catalunya pels aturats 
residents a l’Estat. També s’incopora una indicació relativa a l’oferiment d’una 
audioguia a tots els visitants i també un servei de visites guiades. Es modifiquen 
els dies de portes obertes per afavorir les visites entre la població local. També 
s’inclouen dues exempcions  previ informe de la Direcció del Palau Güell amb la 
conformitat del Coordinador General, una d’elles per a visites guiades gratuïtes 
per donar a conèixer projectes destacats d’investigació i/o divulgació, i una altra 
per a visites guiades gratuïtes per a col·lectius especialment vulnerables o amb 
risc d’exclusió social. S’amplien les activitats al Palau en l’horari d’obertura al 
públic en el sentit d’incloure a la visita educativa dinamitzada nous grups 
d’escolars a qui van dirigides les activitats educatives (d’Educació Infantil, 
Primària, Secundària Obligatòria i casals d’estiu). Es separa l’oferta de tallers per 
a escoles i casals d’estiu de la visita dinamitzada (que fins ara s’oferia de manera 
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conjunta a un preu de 5,00 euros) de manera que l’import per als tallers per a 
escoles i casals d’estiu s’estableix en 2,00 euros. S’amplien els serveis educatius 
per incloure dues noves taxes de visites dinamitzades i tallers a un nou col·lectiu  
de persones de més de 65 anys. Es rebaixa l’import de la taxa de visita familiar 
dinamitzada que passa a ser de 3,00 euros tant per a adults com per a infants 
(abans 8,00 euros per als adults). S’estableixen taxes per a 4 noves activitats del 
Palau: una d’elles consisteix en una nova modalitat de visita guiada lúdico-
especialitzada per a adults de 15,00 euros, una altra per a una vistia comentada: 
“Quatre palaus connectats. Els Güell a la Rambla” per 15,00 euros, una tercera 
per a visites guiades sota petició dins l’horari de visita per 12,00 euros i la última 
per a una visita sensorial dirigida especialment a persones amb discapacitat 
sensorial per 3,00 euros. Finalment, es substitueix l’oferta de Concert i visita 
guiada i Les nits del Palau Güell per dues noves activitats que cobreixen una 
nova tipologia d’oferta cultural consistent en un espectacle artístic, visita guiada i 
càtering per 35,00 euros i una altra per un espectacle artístic i visita guiada per 
20,00 euros; tanmateix, s’afegeix una nova taxa per a cicles de conferències per 
un import de 2,00 euros. Pel que fa a la tarifes de preus públics establerts per a la 
cessió d’imatges digitals com per als productes de la botiga del Palau Güell es 
mantenen sense canvis. 

 
- Respecte les taxes de la Gerència de Serveis de Biblioteques, s’afegeix una 

observació a la taxa per a despeses de transport per a cada sol·licitud de 
documents o revistes, per aclarir que quan la petició es realitzi des d’un bibliobús 
la taxa no serà exigible. 

 
- Les taxes gestionades per la Subdirecció de Logística no experimenten cap 

variació respecte als imports previstos per a l’any 2015, de manera que meriten 
pels mateixos fets imposables, per la utilització dels mateixos espais i per idèntics 
serveis i activitats. No obstant això, s’incorporen diverses modificacions de 
caràcter general com per exemple, la reconversió d’exempcions de pagament i 
beneficis fiscals o bonificacions  en supòsits de no subjecció a taxes, per ser més 
adequat legalment aquest concepte, i la regulació en un únic apartat de les 
disposicions generals, atès que són disposicions aplicables tant a la utilització 
d’espais com a les sessions fotogràfiques i de filmació. Pel que fa als canvis 
introduïts en les taxes per la utilització del domini públic, es dóna una nova 
nomenclatura als edificis i recintes de la Diputació, alhora que s’elimina l’apartat 
“3) Bonificacions de la tarifa establerta per la utilització d’espais”, així com la 
referència al pagament de serveis complementaris en la utilització d’espais. En 
relació amb  les taxes de serveis i activitats per a la realització de sessions 
fotogràfiques i de filmació, s’afegeix un nou supòsit de no subjecció per als 
organismes autònoms i entitats públiques de la Diputació de Barcelona. 
Finalment, respecte a les taxes pel subministrament i serveis extraordinaris a 
prestar en la utilització d’espais, es modifica el títol de “Serveis associats a la 
utilització d’espais” i es substitueixen altres denominacions per conceptes més 
adients amb la realitat. 

 
- L’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària elimina la referència a l’actualització 

per l’IPC de la taxa per a l’ocupació del subsòl, en compliment de la Llei 2/2005, 
de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola. 
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- Els preus públics gestionats des de la Gerència de Serveis de Turisme només 

traslladen, a la tarifa de l’Oficina de Promoció Turística, els serveis associats a la 
participació a les fires i accions de promoció, i modifiquen el preu de la quota de 
participació a la Fira de Berlin, que passa a ser de 1.500 euros. 

 
- El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local suprimeix la taxa prevista per a visites 

a monuments arquitectònics restaurants, atès que a partir del mes de gener de 
2016 es deixa de gestionar aquest servei, i únicament, s’oferirà la visita guiada 
ordinària i extraordinària al Jaciment Ibèric i Romà da Darró a Vilanova i la Geltrú, 
que continuarà sent gratuïta i, per tant, sense ser exigible el pagament de taxa. 

 
- La Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i RESPIR elimina la 

referència a l’actualització per l’IPC de les taxes per a serveis i activitats, en 
compliment de la Llei 2/2005, de 30 de març, de desindexació de l’economia 
espanyola, 

 
tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya. 
 
Al seu torn, la proposta d’actualització de les taxes, dels preus públics i de l’Ordenança 
Fiscal de les taxes de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre incorpora les 
modificacions següents: 
 

- Es modifica l’article 4.1 de l’Ordenança per adaptar-lo a la nova denominació de 
l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic provincials. 

- A la tarifa de taxes de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre només 
s’actualitza l’encapçalament de l’epígraf de les taxes per Serveis i Activitats, 
concretament, els apartats “I. Serveis administratius” i “II. Ensenyaments reglats” 
per actualitzar el curs acadèmic, que passa a ser el 2016-2017, en lloc del 2015-
2016, sense que s’hagi modificat cap import. 

- Pel que fa a les modificacions dels preus públics, únicament s’actualitza de la 
tarifa una modificació ja aprovada per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
de data 13 de maig de 2015 que deixava sense efecte el preu públic de catxet 
d’IT Dansa en la Gira Europea (Franca, Suïssa o Luxemburg), de manera que 
s’elimina aquest preu públic. Tanmateix, s’aprofita l’ocasió per afegir a la tarifa 
d’altres preus públics no deficitaris aprovats per la Junta de Govern de l’Institut 
del Teatre en el decurs del 2015, 

 
tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya. 

 
Pel que fa a l’Ordenança Fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària reguladora de la 
taxa per a la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici 
de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
modificada en el decurs del 2015 i publicada al BOPB de 29 de maig de 2015, incorpora les 
modificacions següents: 
 

- Supressió de la disposició transitòria única incorporada en la darrera modificació 
de l'Ordenança de la taxa de prestació de serveis i realització d'activitats 
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necessàries per a l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals de l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, publicada al BOPB  de data 29 de maig de 2015. Com 
que aquesta disposició afectava només a l'exercici 2015, s’elimina l’esmentada 
disposició de l'Ordenança que ha de regir a partir de gener de 2016. 

 
"1.- Amb caràcter excepcional per tot l’any 2015 resta suspesa la vigència de 
l’apartat A1 de l’article 4 d’aquesta ordenança,  referit a la quota tributària a 
abonar per la recaptació en voluntària. 
 
2.- L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona retornarà 
d’ofici les quantitats percebudes per aquest concepte corresponents a l’exercici 
de 2015, que l’ORGT hagi cobrat a les entitats i organismes delegants, abans 
de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança”.   

 
- Es modifica la terminologia de l'apartat A.2.a) per clarificar el seu contingut. On 

diu: 
 

a) "Quan el deute es liquidi mitjançant l’adjudicació a l’ens creditor dels béns 
que no han estat adjudicats per subhasta pública, la compensació econòmica 
serà del 20 per cent del preu d’adjudicació".  

 
Ha de dir: 

 
a) “Quan el deute es liquidi mitjançant l’adjudicació a l’ens creditor dels béns 
que no han estat adjudicats per subhasta pública, la compensació econòmica 
serà equivalent al recàrrec de constrenyiment cobert amb el preu de 
l’adjudicació”. 

 
- S’afegeix un límit a les liquidacions a practicar per l'equilibri financer de multes, 

previst als convenis de delegació i que figuren a l'article 4.A.3.2 de l'Ordenança. 
El motiu és evitar liquidacions d'imports insignificants als ajuntaments. On diu: 

 
"2. Al finalitzar l’exercici, es calcularan els costos suportats per l’ORGT que 
siguin directament imputables a la realització de funcions de recaptació de 
multes de circulació de cada ajuntament delegant. Si el volum total de costos 
ultrapassa el de les compensacions econòmiques obtingudes per aplicació de 
la taxa establerta en aquest apartat, es practicarà una liquidació per la 
diferència. 

 
L’ORGT percebrà la quantia d’aquesta liquidació mitjançant compensació 
amb ingressos posteriors del mateix concepte de multes de circulació". 

 
Ha de dir: 

 
"2. Al finalitzar l’exercici, es calcularan els costos suportats per l’ORGT que 
siguin directament imputables a la realització de funcions de recaptació de 
multes de circulació de cada ajuntament delegant. Si el volum total de costos 
ultrapassa el de les compensacions econòmiques obtingudes per aplicació de 
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la taxa establerta en aquest apartat, es practicarà una liquidació per la 
diferència. 
 
L’ORGT percebrà la quantia d’aquesta liquidació mitjançant compensació 
amb ingressos posteriors del mateix concepte de multes de circulació. No es 
practicaran liquidacions per import inferior a 50,00 euros.",  

 

tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya. 
Com en anys anteriors, amb la finalitat d’evitar una multiplicitat d’acords, s’ha considerat 
convenient reunir en un mateix dictamen l’adopció dels acords referits a totes les 
modificacions d’ordenances i de tarifes proposades, la publicació de les quals s’aplegarà en 
una sola referència per tal de facilitar-ne també la consulta en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Quant a les modificacions que s’incorporen als textos articulats de les ordenances fiscals, a 
banda d’aquelles que responen a la necessària revisió dels textos, per actualització dels 
conceptes, per adaptacions lingüístiques més apropiades, o també per adequar-les als 
canvis operats en l'estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona, la resta de 
modificacions introduïdes es poden resumir com segueix:  
 
Pel que fa a l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic provincials, es proposa aprovar la seva modificació, amb efectes 
de l’exercici 2016 i següents, en el sentit de: 
 

 Es modifica el títol de l’Ordenança per incloure en la seva denominació també la fase 
de liquidació dels tributs, de manera que a partir de l’exercici 2016 s’anomenarà 
Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic provincials. 

 Per respectar la igualtat en el llenguatge, es substitueixen totes les remissions 
competencials al President per “el/la president/a” de la Diputació de Barcelona al 
conjunt de l’Ordenança, per això s’adapten els articles 2.3, 3.2, 37.7, 39.1, 42.9, 43.6, 
53.7 i la disposició final primera. 

 L’article 5.1 es modifica per afegir les expressions següents: “...a la informació 
pública, als arxius...” i “...a la normativa sobre transparència...” 

 A l’article 10.1 s’exclouen els “dissabtes” del còmput de terminis. 
 A l’article 12.1 es modifica el següent: l’expressió “...aquesta resolució...” per “...la 

resolució...”, al primer guió “...l’exercici de deures...” per “....l’exercici de drets...” i al 
segon guió “...quan l’objecte del procediment ha caducat o s’ha produït la pèrdua 
sobrevinguda...” per “...quan el procediment ha caducat o s’ha produït la pèrdua 
sobrevinguda de l’objecte...” 

 A l’article 13.1. a) i b) es modifica tot el redactat pel següent:  
“a) En els casos d’inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o 
aprofitament especial, l’import de la quota es calcula proporcionalment al nombre de 
trimestres naturals que restin per transcórrer l’any, inclòs aquell en què es produeix 
l’inici de la recepció dels serveis o la utilització o l’aprofitament. 
b) En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o 
aprofitament especial, la quota es prorrateja per trimestres naturals. Correspon al 
subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any 
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transcorreguts des de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el cessament en 
la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial.” 

 A l’article 16 s’afegeix al títol: “ ... i altres actes de gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció”, i es modifica l’apartat 6 on es substitueix l’expressió al “Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB) o a la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona” pel “Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)” 

  A l’article 18.4 es modifica l’expressió “...denegació” per “...desestimació...” 
 A l’article 37.1 s’actualitzen els imports dels deutes, que passen de 500 euros a 

1.000 euros i en l’apartat b) on abans deia 500 euros ara diu “inferior a 1.000 euros.” 
 A l’article 39.3 s’elimina l’expressió : “...quan porten a terme les funcions inspectores 

que els corresponen” i s’afegeix “...i han d’acreditar aquesta condició, si així se’ls 
demana, fora de les oficines.” 

 A l’article 41.4 s’elimina la frase: “El temps de les actuacions es determina d’acord 
amb el que disposa sobre aquest tema la LGT i la normativa dictada per al seu 
desplegament” i es substitueix per ”En casos excepcionals, quan hi hagi un perill cert 
de desaparició d’elements de prova o quan l’expedient s’hagi d’enllestir amb una 
celeritat especial, el/la president/a o òrgan en qui delegui  pot autoritzar que les 
actuacions inspectores es duguin a terme fora de la jornada laboral esmentada.” 

 A l’article 42.8 s’afegeix l’expressió: “...i la resta de documents en què s’incloguin 
actes de liquidació i altres acords resolutoris.” 

 A l’article 44.1 s’elimina el següent: “Si encara no ha prescrit el dret a sancionar-les, 
les infraccions comeses abans que hagués entrat en vigor la vigent LGT se 
sancionen d’acord amb la normativa anterior, llevat que el nou règim sancionador els 
sigui més avantatjós.” 

 A l’article 45.4. b) i .c) s’afegeix la paraula “mínima” a la frase: “...la imposició 
d’entrada d’una sanció mínima del...”; també a l’apartat .6 del mateix article s’elimina: 
“En qualsevol cas, si aquests antecedents deriven del règim sancionador previst en 
la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària, la infracció acreditada té la 
consideració de lleu”; i a l’apartat .7 s’afegeix: “... o en els terminis fixats en l’acord 
d’ajornament o fraccionament demanant en període voluntari de pagament i garantit 
amb aval o certificat d’assegurança de caució...” 

 S’incorpora una nova Secció VII dedicada als INTERESSOS DE DEMORA i per 
aquest motiu s’ha adaptat la numeració dels articles 53 a 55. També s’ha modificat el 
títol de l’actual article 53 per afegir-hi: “Normes generals del procediment 
sancionador”, 

 
tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya. 
 
L’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques, que va ser aprovada definitivament el 31 de desembre de 2013, es manté 
sense canvis per a l’exercici 2016. 
 
En matèria de taxes, es proposa aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora 
de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, amb efectes de l’exercici 
2016 i següents, en el sentit de 
 

- A l’article 2.1. es modifica: “... els serveis de reproducció...” per “...els serveis de 
fotocòpies, digitalització i tramesa electrònica de documentació, gestionats pel 
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Servei de Secretaria”, a l’apartat 7 del mateix precepte es substitueix l’expressió 
“...els serveis extraordinaris a prestar en la utilització d’espais...” per “..els serveis 
associats a la utilització d’espais, gestionats per la Subdirecció de Logística.”; a 
l’apartat 10 s’elimina: “Les visites a monuments arquitectònics restaurats i...” 

- L’article 5 es modifica per adaptar-lo a la nova denominació de l’Ordenança 
general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
provincials. 

- A l’article 13.2 es corregeix una errada a la referència normativa del: “...Reial 
decret 1372/1986, de 13 de juny”, 

 
de conformitat amb el que es recull a l’Annex que s’acompanya. 

 
En matèria de preus públics, aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus 
públics dels centres gestors i organismes autònoms de la Diputació, per a l’exercici de 
2016 i següents, en el sentit de: 

 
- A l’article 3.6 s’adapta per introduir els serveis associats a la participació a les 

fires i accions de promoció com a preu públic gestionat per l’Oficina de Promoció 
Turística. 

- A l’article 11 es substitueix la remissió “al President” per “ al/la president/a”, 
 

tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya. 
 
Vistes les memòries i els informes econòmics formulats de conformitat amb allò que preveu 
l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
taxes i preus públics. 
 
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de 
la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Verificat que, en relació amb els preus públics per la prestació de serveis o la realització 
d’activitats de competència local, que s’estableixen o es modifiquen, els imports cobreixen el 
cost del servei prestat o de la activitat realitzada, llevat quan existeixen raons socials, 
benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellen, conforme el que es preveu a 
l’article 44 del TRHL. 
 
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix a 
l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través d’ordenances fiscals 
reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació i que les Corporacions locals poden emanar al respecte disposicions 
interpretatives i clarificadores. 
 
Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de l’àmbit de les seves 
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competències, poden desenvolupar el que es disposa en la Llei esmentada mitjançant 
l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals. 
 
Vist l’article 12.2 del TRHL, el qual faculta les entitats locals per adaptar a través de les 
seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el punt 1 del 
propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna d’elles. 
 
Vist l’article 15.1 del TRHL, el qual determina que les entitats locals han d’acordar la 
imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents ordenances 
fiscals. 
 
Vist l’article 16.1 del TRHL, relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances fiscals 
s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs. 
 
Vist l’article 17 del TRHL, referent als acords provisionals adoptats per les Corporacions 
locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels elements 
necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes tributàries, així com els 
tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les corresponents ordenances 
fiscals. 
 
Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora 
dels Butlletins Oficials de les Províncies, els quals faculten respectivament les Diputacions 
provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de serveis o la realització 
d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o l’aprofitament especial de 
béns del domini públic provincial. 
 
Vistos els articles 41 i 148 del TRHL, que faculten les diputacions provincials per a establir 
preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència, 
sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a l’article 20.1.b) del propi 
TRHL. 
 
Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, relatiu 
al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances locals. 
 
Vistos els informes emesos per la interventora general i per l’interventor delegat de 
l’Organisme de Gestió Tributària en relació a les ordenances aplicables a partir de l’exercici 
2016. 
 
Vista la Circular 47/2014, sobre el procediment d’aprovació o modificació de les ordenances 
fiscals, taxes i preus públics. 
 
Vist l’apartat setè I, punt 1.4.b) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 8749/15, de data 8 d’cotubre de 2015, de substitució del decret de la Presidència 
7471/15, de 29 de juliol, sobre nomenament de les presidències delegades d’àrees, de 
Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, Diputat 
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona, Diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Diputades i 
Diputats delegats i adjunts i delegació de l’exercici de competències (publicat al BOPB de 
13 d’octubre de 2015). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat delegat  
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, eleva al Ple, previ 
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos 
Humans, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials que haurà de regir 
per a l’exercici 2016 i següents, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 49 i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i els articles 12.2, i del 15 al 19 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 
 
Segon. APROVAR provisionalment per a l’exercici 2016 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona,  
i la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes, tot 
plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 20.3, 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del TRHL. 
 
Tercer. APROVAR provisionalment per a l’exercici 2016 i següents la modificació de 
Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors i organismes autònoms de la 
Diputació, i l’establiment, supressió o modificació dels preus públics que es recullen en les 
seves tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex, de conformitat amb allò que disposen els 
articles del  41 al 47 i 148 del TRHL i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local. 
 
Quart. APROVAR provisionalment per a l’exercici 2016 i següents la modificació de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, i la 
imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes, tot 
plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 20.3 i 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del TRHL. 
 
Cinquè. APROVAR provisionalment per a l’exercici 2016 i següents la modificació de 
l’Ordenança Fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària reguladora de la taxa per a la 
prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, i la imposició, supressió o 
modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes, tot plegat com resulta de 
l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3 i 20.4 i 
132, en relació amb els articles del 15 al 19 del TRHL. 
 
Sisè. EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors acords 
provisionals, així com el text íntegre de les ordenances, durant el termini de trenta dies a 
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província, dins dels quals els interessats podran examinar els expedients i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
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Setè. PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 
Vuitè. CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense cap 
més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat 
reclamacions. 
 
Novè. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos íntegres 
de les ordenances. 
 
Desè. TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les 
Ordenances a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i a la Generalitat de 
Catalunya, Serveis Territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en 
el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació definitiva, en compliment d’allò que 
disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en 
matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances, i l’article  
65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Onzè. ACORDAR l’entrada en vigor de les presents modificacions de l’Ordenança general 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials, 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, 
de l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors de la Diputació de 
Barcelona, de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre i de l’Ordenança fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària reguladora de la taxa 
per a la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les 
funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, per a l’endemà de la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
La presidència cedeix la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora 
Rovira, qui diu: Votarem en contra d’aquest punt. Ens toca, una vegada més, parlar de la 
metodologia que s’utilitza per aprovar la modificació de les ordenances fiscals, on no hi ha 
hagut un debat públic ni polític real entre els diferents grups, almenys, amb el nostre Grup, ni 
amb el conjunt dels municipis. Ans al contrari. En els diferents ajuntaments sí que s’estan 
fent aquests debats, alguns, una mica més públics, i, en tot cas, sí que es fan amb els 
diferents representants polítics i, per tant, no entenem que això no s’hagi fet aquí. No 
entenem com, en aquestes modificacions que afecten de forma clara i contundent el conjunt 
del territori, no consti aquest debat i, alhora, també considerem que no ha de ser la 
Intervenció General qui faci l’exposició d’aquest document que regirà la vida del conjunt de 
persones i ajuntaments del territori, cosa que considerem d’una especial rellevància, per tal 
que el Govern sigui qui ens exposi quines són i com funcionaran aquestes ordenances 
aprovades.  

 
Per tant, com que hem estat revisant les diferents ordenances, ens agradaria saber, per 
exemple, per què s’ha congelat el recàrrec provincial de l’IAE, que cal recordar que és la 
segona font d’ingressos després de la participació en els impostos estatals?. Aleshores, pel 
conjunt d’aquestes incògnites de metodologia i de fer en una institució que, com ja sabem, 
no coneixen ben bé com funciona les persones de la província de Barcelona -en som 
conscients que cal fer una obertura- votarem en contra. Esperem que això canvií i es 
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puguin fer debats sobre tot el que passa aquí, podent així avançar cap a la democratització, 
que creiem que és el que ens reclama tota la gent. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Reproduiré, en 
part, el que vaig dir a la Comissió Informativa. Res de nou. Els nostres grups municipals del 
conjunt de la coalició d’Entesa han defensat, no només en aquests debats pressupostaris 
que tindrem en els nostres ajuntaments, sinó en els dels passats mandats i els que hem 
tingut, en algun moment, en aquest corporació que hem d’apostar per la màxima igualtat 
d’oportunitats en els serveis municipals, que el màxim de gent pugui accedir als serveis 
municipals. I en aquests serveis municipals incloem, avui, els de la Diputació, que no deixen 
de ser serveis de caràcter municipal, per la qual cosa nosaltres sempre hem defensat 
aquesta voluntat i, en aquests moments, creiem, ja vam parlar d’això en el mandat anterior, 
que hem d’apostar per la tarifació social, on el màxim de gent pugui accedir als serveis 
segons la seva capacitat econòmica, especialment amb els preus públics. 
 
Ho hem reivindicat en els quatre debats sobre ordenances fiscals que hem tingut el mandat 
passat i aquesta serà la cinquena vegada que demanem que en els preus públics establerts 
per les ordenances fiscals de la Diputació de Barcelona s’implanti la tarifació social, fet que 
no s’ha produït encara. Hi ha, fins i tot, un acord de la corporació pel qual tiràvem endavant 
una comissió per abordar les propostes de tarifació social. I no parlo de les propostes que la 
Diputació fa als ajuntaments perquè les puguin aplicar, sinó de les pròpies ordenances que 
ens apliquem a la nostra casa, per la qual cosa creiem que ja ho hem dit moltes vegades. 
Entenem que l’equip de govern decideix les seves prioritats però avui nosaltres, després de 
defensar això aquí durant cinc anys i que els nostres regidors ho facin en els nostres 
ajuntaments, no podem donar suport a unes ordenances que no aposten per la tarifació, fet 
pel qual votarem en contra, en aquest cas. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11) i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), els vots en contra dels grups Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del 
grup Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat definitiu de 
35 vots a favor, 10 vots en contra i 6 abstencions. 
 
8.- Dictamen de data 9 d’octubre de 2015, pel qual es proposa donar-se per assabentat 
de l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació i els seus 
organismes autònoms, corresponent al segon i tercer trimestre de 2015. 
 
La Base 7a. A.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per a 
l’exercici 2015 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’Estat d’Execució del seu 
Pressupost i dels Organismes Autònoms, així com el moviment de la tresoreria per a 
operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la seva situació. 
 
A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els Estats 
d’Execució pressupostaris de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms del segon i 
tercer trimestre d’enguany, en base a la informació que figura als registres informàtics de la 
Diputació de Barcelona. 
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Els Estats d’Execució que s’acompanyen comprenen l’execució del Pressupost d’Ingressos i 
Despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la Corporació. La informació 
subministrada en aquests Estats d’Execució s’ha agrupat en capítols pressupostaris, tot 
reflectint l’execució en funció de les fases que s’han considerat més significatives.  
 

El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de l’execució 
pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms del 
segon i tercer trimestre d’enguany. 
 

Vist l'apartat setè I.1.4.b) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
8749/15, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències delegades 
d'àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de l'exercici de 
competències. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que 
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, 
Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent  
 

A C O R D  
 

ÚNIC.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la Intervenció 
General, d’acord amb l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa a l’estat d’execució 
pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms, del segon i tercer 
trimestre de 2015, segons els estats que s’acompanyen com a annex al present dictamen. 
 

La presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu-adjunt del Grup CUP-Poble Actiu, 
senyor Duran, qui diu: Aprofito la paraula per felicitar els tècnics de la corporació per aquest 
estat d’execució dels pressupostos i, una vegada més, posar de manifest que el que 
esperem no és simplement que els tècnics facin un informe, sinó que el que esperem és que 
el Govern faci una valoració política i s’expliqui. És a dir, tens allà unes dades i el que volem 
saber és què en pensa al respecte el Govern. A la Comissió Informativa d’Hisenda de la 
passada setmana i a altres Comissions Informatives ja vam posar de manifest que el 
divendres 16 d’octubre d’enguany es va fer públic l’Informe de seguiment sobre els serveis 
de la Diputació que els serveis tècnics havien elaborat en funció d’unes preguntes que els 
diferents ajuntaments feien i esperem que aquest estat d’execució, juntament amb la 
quantitat de demandes localitzades especialment en les àrees de Desenvolupament 
Econòmic Local i Atenció a les Persones, el tinguin present en l’elaboració dels següents 
pressupostos; però reiterem, una vegada més, que volem la valoració política d’aquests 
informes i no simplement que ens els posin damunt de la taula.  
 

I el Ple en resta assabentat. 
 
9.- Dictamen de data 9 d’octubre de 2015, pel qual es proposa donar-se per assabentat 
de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
sostenibilitat financera i regla de despesa, referit a 30 de juny de 2015. 
 
Vistos els estats comptables corresponents a l’execució del segon trimestre dels 
pressupostos de l'exercici 2015 de la Corporació i dels seus organismes autònoms,  ORGT, 
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Institut del Teatre, Patronat d'Apostes i Fundació Pública Casa Caritat, així com els estats 
financers de la societat Xarxa Audiovisual Local (XAL), S.L.  
 
Vistos, així mateix, els estats d’execució, també del segon trimestre d’enguany, dels 
pressupostos i comptes anuals corresponents a les entitats públiques i societats, 
respectivament, que conformen tot el sector públic de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en el seu 
article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels ens que 
integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al principi d'estabilitat 
pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC-95), entesa per als ens 
considerats com administracions públiques, no de mercat, com a una posició d'equilibri o 
superàvit pressupostari, i per les entitats o societats, considerades com de mercat, com una 
posició d’equilibri financer. 
 
Atès que, per altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix l'acompliment de la regla 
de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de l'any actual 
respecte de la de l'any anterior, tenint en compte els augments o disminucions de 
recaptacions de caràcter permanent. La variació esmentada no podrà ser superior a la taxa 
de referència de creixement del PIB a mig termini corresponent a l'economia espanyola. 
Aquest càlcul també s'haurà de realitzar en les fases d'elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos dels ens abans esmentats. No obstant això, el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques ha considerat no necessari informar de l’acompliment d’aquesta 
regla fiscal en fase d’execució pressupostària. 
 
Atès que, finalment, l'article 13è de la mateixa llei, consagra el principi de sostenibilitat 
financera, definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les 
despeses presents i futures, dintre dels límits d’endeutament legalment establerts. 
 
En conseqüència, s’haurà de calcular i informar de l'acompliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i límit d’endeutament respecte de la previsió de la liquidació del pressupost 
d’enguany en base a l’execució dels pressupostos i comptes anuals corresponents al 
període abans esmentat. Els càlculs en qüestió s’hauran de realitzar en termes consolidats 
pel que fa als ens considerats administracions públiques, i un càlcul individualitzat pel que fa 
a l’entitat considerada de mercat. 
 
Pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’entendrà que s’ha complert si la previsió 
de la liquidació del pressupost de 2015 dels capítols no financers, d’ingressos i despeses, 
calculats en termes SEC i a nivell consolidat, es situa en una posició d’equilibri o superàvit. 
En relació a l’objectiu del límit d’endeutament, caldrà tenir en compte allò que estableix la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, i la disposició final 31ª de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, en el que fixa un límit màxim 
d’endeutament per a cada entitat local en un percentatge del 110% dels seus ingressos 
ordinaris del pressupost. Per dessota d’un percentatge del 75% no caldrà autorització prèvia 
de l’administració de tutela per disposar de nou endeutament.  
 
Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de 
desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats 
locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de les 
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entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’execució del seu 
pressupost. 
 
La intervenció local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments 
practicats, sobre la base de les dades dels capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i despeses 
pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema europeu de comptes 
nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l'article 16.2 de l'esmentat Reglament, així com la 
determinació de la capacitat o necessitat de finançament. 
 
En conseqüència, caldrà calcular l'acompliment de les dues regles fiscals esmentades 
respecte dels objectius que s'han fixat per l'exercici actual, d'estabilitat pressupostària i límit 
d'endeutament, en base als estats d’execució pressupostària i dels comptes anuals a la fi del 
trimestre abans assenyalat. Els càlculs en qüestió s'hauran de realitzar en termes 
consolidats, un cop s'hagin deduït les respectives transferències internes entre els ens del 
sector públic DIBA. La consolidació assenyalada afectarà només als ens que es consideren 
de no mercat, és a dir, aquells que obtenen el seu finançament bàsicament a través de 
pagaments de caràcter obligatori. Les entitats considerades de mercat avaluaran 
l'acompliment de les regles fiscals del present exercici de forma individualitzada en base a 
l’execució als seus estats i comptes anuals. Pel que fa al sector públic de Diputació de 
Barcelona, només el Patronat d’Apostes es considera una entitat de mercat, tenint en 
compte que el seu finançament no prové de transferències ni subvencions d’entitats 
públiques. La resta d’entitats del sector públic es consideren administracions públiques o 
entitats de no mercat. 
 
El Ple de la Corporació va aprovar el dia 26 de març un pla econòmic i financer per a 
l’exercici actual arran l’incompliment de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost 
consolidat del sector administracions públiques de l’exercici 2014. En aquest pla es van 
estimar, pel que fa a les entitats considerades administracions públiques, els ingressos i les 
despeses no financeres previstes per al present exercici pressupostari.  
 
En data 22 de juliol d’enguany, la Interventora de la Corporació va signar el comunicat al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques corresponent a l’avaluació del compliment 
de les regles fiscals de tot el sector públic de la Corporació relatives a l’estabilitat 
pressupostària i límit d’endeutament fins al període de referència. Segons aquesta 
avaluació, s’acompleixen les dues regles fiscals assenyalades, tant pel que fa a les entitats 
considerades administracions públiques com a l’entitat considerada de mercat. Així mateix, 
les estimacions de la liquidació d’enguany són molt semblants a les estimacions efectuades 
en el pla econòmic i financer abans assenyalat.  
Vist l'apartat setè I.1.4.b) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
8749/15, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències delegades 
d'àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de l'exercici de 
competències. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que 
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, 
Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent  

 
A C O R D  
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ÚNIC.- Donar-se per assabentat de la informació lliurada al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, per part de la Intervenció General d’aquesta Corporació de data 
vint-i-dos de juliol d’enguany, corresponent a l’acompliment de les regles fiscals d’estabilitat 
pressupostària i del límit d’endeutament, d’acord amb l’execució pressupostària 
corresponent al segon trimestre d’enguany. Els objectius d’estabilitat pressupostària i del 
límit d’endeutament es preveuen complir en l’esmentat exercici tant pel que fa a les entitats 
considerades administracions públiques com per a l’entitat considerada de mercat. 
 
La presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu-adjunt del Grup CUP-Poble Actiu, 
senyor Duran, qui diu: Una vegada més, més del mateix. Vostès presenten aquí un informe 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i 
regla de la despesa i no n’expliquen absolutament res, fet pel qual no surt a la llum i la 
ciutadania el que demana és conèixer. Li demanem, per enèsima vegada, la valoració 
política d’aquests informes que presenten, tant en Comissió com en Ple, i celebrem i 
esperem que sigui així al tancament de l’exercici 2015, que no succeeixi el mateix que va 
succeir en 2014 respecte a la superació de la regla de despesa que va tenir lloc aquí i que 
va donar lloc a la necessitat d’elaborar un Pla econòmic financer per tirar endavant.  
 
I el Ple en resta assabentat. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Traspassos de carreteres 
 
10.- Dictamen de data 14 d’octubre de 2015, pel qual es proposa acordar el traspàs de 
la titularitat, a favor de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, del  tram de la carretera 
BV-2158, entre els punts quilomètrics 0,000 i 0,578. 
 
Atès que la carretera BV-2158, en el terme municipal de Vilobí del Penedès, és actualment 
de titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a través 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilobí del Penedès ha manifestat a aquesta Diputació la seva 
voluntat d’urbanitzar el tram de travessera urbana de la carretera BV-2158 comprès entres 
els punts quilomètrics 0+000 i 0+578 per tal d’adequar els espais de la travessera a un 
carrer urbà. 
 
Atès que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que en data 31 de maig 
de 2012 va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, juntament amb el seu Protocol 
General, com a instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vilobí del Penedès i la 
Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament, amb el 
suport econòmic de la Diputació, l’actuació “Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera 
BV-2158 i projecte constructiu de la travessera urbana entre els punts quilomètrics 0+000 i 
0+578”. 
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Atès que, amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona, per resolució adoptada per la 
Junta de Govern en sessió celebrada en data 24 d’abril de 2014, ha acordat formalitzar 
l’expressat ajut mitjançant la signatura amb l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, d’un conveni 
específic de l’àmbit de manteniment d’equipaments i infraestructures, als efectes del traspàs 
de la titularitat a l’Ajuntament i del projecte constructiu del tram de la carretera BV-2158 
comprès entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+578. 
 
Atès que l’objecte del referit conveni específic consisteix en la implementació per part de la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilobí del Penedès dels compromisos que 
s’especifiquen en el mateix, en ordre al traspàs de titularitat a l’Ajuntament de l’esmentat 
tram de la carretera de la Diputació BV-2158 entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+578 i 
establir les condicions per a l’execució de les obres per a la seva reurbanització. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, en sessió ordinària celebrada en data 
17 de juny de 2015, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici de 
data 18 de juny de 2015, presentat en el Registre d’entrada amb data 26 de juny de 2015, 
en virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a l’Ajuntament d’un tram de la carretera 
BV-2158, que l’Ajuntament situa entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+578. 
 
Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a 
l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la seva 
titularitat a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del Text 
refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost. 
 
Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de 
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, en el qual 
es pronuncia favorablement sobre la petició formulada per l’Ajuntament de Vilobí del 
Penedès en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal del referit tram de 
carretera, en els termes següents: 
 
“(...) La carretera BV-2158 disposa d’un tram que ha perdut la seva funcionalitat com a 
carretera i que es troba totalment integrat dins del teixit urbà de Vilobí del Penedès que 
s’inicia en el pk 0+000 (creuament amb la ctra. BV-2127) i finalitza en el pk 0+578 
(creuament amb el c/. Talls) (...)” 
 
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de carretera 
objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de 
conformitat amb els criteris que preveu l’article 173.4 del Decret 293/2003, de 18 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, amb les dades següents: 
 
Carretera:              BV-2158 
Pk inicial:         0+000 Creuament amb BV-2127 (P.km. 5+553) 
Pk final:         0+578 Creuament amb c/. Talls 
Tram a cedir:         del P.Km. 0+000 al P.Km. 0+578 
Amplada mitja:       6,20m 
Superfície:              4.402,00m2 
Estat del ferm:        Bó 
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Atès que l’article 140.5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de 
Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de 
Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, el qual atribueix a la Diputació de Barcelona la 
titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es troba 
el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen. 
 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les atribucions de 
competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents de la Generalitat, 
diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a l’Administració de la Generalitat 
corresponen també a les altres administracions públiques que són titulars de carreteres de 
Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, 
precepte aquest que fonamenta la competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de 
la carretera en qüestió, per poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb 
motiu de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en data 
3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, signades en data 
15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part de la Generalitat el 
traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades carreteres de la xarxa 
local.  
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12.4 del Text refós de la Llei de carreteres, al 
traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el qual en el seu punt 
1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres que passin a integrar-se 
en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als ajuntaments respectius, a proposta 
d’aquests, si hi ha acord entre les administracions cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 
del Reglament general de carreteres, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, 
referint-se al traspàs de vies urbanes, que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa 
viària municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
 

Atès que, segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de carreteres, 
que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la classificació per 
categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per identificar-les, no 
solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó també de les carreteres 
de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada dictada resolució favorable al 
traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és procedent notificar el contingut d’aquesta 
resolució al Departament competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
carreteres, per a  la inclusió del traspàs acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la 
seva actualització i publicació, de conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.  
 

Atès que, segons l’article 11 del  Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves actualitzacions 
comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, comarcal i local. 
 

Atès que, segons l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple de la 
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Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa l’article 33.2 ñ), d’aquesta 
última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a l’article  47.2, h) del mateix text 
legal, quan es tracta de transferència de funcions a altres administracions públiques, 
l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució exclusiva del Ple de la Diputació, que 
haurà de ser acordat amb la majoria absoluta dels vots del nombre legal dels seus 
membres, tal com es determina al primer paràgraf de l’article 47.2 de la repetida Llei 7/1985.  
 

Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General i de la Interventora General de 
la Corporació, en compliment d’allò que disposa l’article 179.1.b) del Text Refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, per adoptar els acords sobre matèries per a les 
quals la llei exigeix un quòrum de votació especial. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència 
delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de la Comissió 
Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, de 
conformitat  amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de 
data 17 de juny de 2015, del tram comprès entre el punt quilomètric 0+000 i el 0+578 de la 
carretera BV-2158, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona, de conformitat 
amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les característiques tècniques del 
referit tram que es determinen en la fitxa de dades geomètriques elaborada per l’Oficina 
Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, que es descriu a la part expositiva del Dictamen present. 
 
Segon. Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la 
seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 7 del 
Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost. 
 
Tercer. Notificar a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès els presents acords per al seu 
coneixement i als efectes procedents. 
 
La presidència cedeix l’ús de la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora 
Rovira, qui diu: Bé, ara parlem de l’inici del punt però la intervenció va des del punt 10 fins 
al 18. Ens abstindrem en aquelles propostes d’aprovació, també hi ha propostes 
d’informació, ja que intuïm, pel propi funcionament d’aquest organisme, que les diferents 
modificacions que es plantegen no han estat debatudes pel conjunt del territori i, per tant, 
posem en dubte la seva prioritat en aquests municipis. Una vegada més, sospitem que, pel 
mateix funcionament de la Diputació, no s’ha tingut en compte l’opinió de les veïnes 
d’aquests municipis ni les seves preocupacions a l’hora de tirar endavant aquests projectes 
urbanístics i si són realment una prioritat en els diferents municipis.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Per manifestar 
el nostre vot favorable als punts 10, 11 i 12, especialment perquè són ajuntaments on els 
nostres regidors i les nostres regidores ens els han demanat. Per tant, agrair al Govern de la 
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Diputació que hagi donat celeritat al traspàs de titularitat, especialment pel que fa referència 
a Sant Feliu. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, com a diputat responsable de l’Àrea, sí que 
els volia comentar que això ha estat absolutament consensuat amb el territori, i no sols 
consensuat amb el territori sinó que, en la majoria d’ocasions, amb les mateixes 
associacions veïnals del territori, ajuntaments i demés grups polítics perquè quan es 
demana un traspàs de titularitat d’una carretera o d’uns metres de carretera, és perquè 
segurament és, moltes vegades, una tramitació absolutament llarga i no és fàcil. Ho dic 
perquè tinguin la informació i, per això, fem Comissions Informatives, perquè les Comissions 
Informatives, en teoria, han de servir perquè hi pugui haver el debat polític per poder tenir el 
màxim d’informació. Però, en tot cas, segurament per desconeixement, jo li explico, senyora 
Rovira, que sàpiga que tots aquests aspectes han estat absolutament, només és per 
informació, consensuats amb el territori i agraeixo al Grup d’Entesa, perquè és veritat que 
els consistoris d’aquests ajuntaments ens han agraït, inclosos els grups que estan a 
l’oposició, que la Diputació de Barcelona faci aquest traspàs de diversos trams de carreteres 
a favor dels municipis. 
 
Intervé de nou la senyora Rovira, qui diu: Com que precisament ens consta el contrari del 
que acaba d’explicar, ja que després de la Comissió Informativa, aquesta setmana hem 
pogut contactar amb alguns d’aquests municipis, nosaltres ens abstindrem. 
 
De nou intervé el senyor Fàbrega, qui diu: Si hi ha qualsevol grup veïnal o polític que tingui 
el més mínim dubte, la Diputació està absolutament oberta, com ja hem demostrat en el cas 
del Montseny, a poder-ne parlar i debatre per trobar la solució que sigui possible des del 
consens, cosa que sempre ha estat una voluntat d’aquesta institució. I ho continuarà sent. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i 
l’abstenció del grup CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3 
abstencions. 
 
11.- Dictamen de data 14 d’octubre de 2015, pel qual es proposa acordar el traspàs de 
la titularitat, a favor de l’Ajuntament de Taradell, dels  trams de les carreteres BV-5305, 
entre els punts quilomètrics 0,000 i 0,060, i BV-5306, entre els punts quilomètrics 0,000 
i 0,340. 
 
Atès que la carretera BV-5305, coincident amb el Carrer carretera de Balenyà, i la carretera 
BV-5306, ambdues en el terme municipal de Taradell, són actualment de titularitat de la 
Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Taradell ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat de 
reurbanitzar l’Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, entre la carretera de Montrodon i la 
carretera de Balenyà per tal de millorar la seguretat viària de l’accessibilitat i de la mobilitat i, 
en general, millorar la qualitat urbana en l’àmbit de l’actuació.  
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Atès que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que en data 31 de maig 
de 2012 va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, juntament amb el seu Protocol 
General, com a instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Taradell i la Diputació de 
Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament, amb el suport 
econòmic de la Diputació, l’actuació “Traspàs de titularitat i Projecte constructiu de 
reurbanització de l’Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, entre la carretera de Montrodon i la 
carretera de Balenyà, al T.M. de Taradell”. 
 
Atès que, amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona, per resolució adoptada per la 
Junta de Govern en sessió celebrada en data 24 de juliol de 2014, ha acordat formalitzar 
l’expressat ajut mitjançant la signatura amb l’Ajuntament de Taradell, d’un conveni específic 
de l’àmbit de manteniment d’equipaments i infraestructures, als efectes del traspàs de la 
titularitat a l’Ajuntament i de les obres de reurbanització de l’Avinguda Mossèn Cinto 
Verdaguer, entre la carretera de Montrodon i la carretera de Balenyà, al T.M. de Taradell. 
 
Atès que l’objecte del referit conveni específic consisteix en la implementació per part de la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Taradell dels compromisos que s’especifiquen en 
el mateix, en ordre al traspàs de titularitat a l’Ajuntament dels trams de la carretera de la 
Diputació BV-5305, entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+060, i de  la carretera BV-5306, 
entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+340, i establir les condicions per a l’execució de les 
obres per a la seva reurbanització. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament  de Taradell, en sessió ordinària celebrada en data 12 de 
febrer de 2015, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici de data 16 
de febrer de 2015, presentat en el Registre d’entrada amb data 19 de febrer de 2015, en 
virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a l’Ajuntament d’un tram de la carretera BV-
5305, entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+060 i d’un tram de la carretera BV-5306, entre 
els punts quilomètrics 0+000 i 0+340. 
 
Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a 
l’Ajuntament dels referits trams de les esmentades carreteres, les quals actualment té 
atribuïda la seva titularitat la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, 
núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost. 
 
Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de 
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, en el qual 
es pronuncia favorablement sobre la petició formulada per l’Ajuntament de Taradell en 
relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal dels referits trams de carretera, en els 
termes següents: 
 
“En referència a l’escrit de l’Ajuntament de Taradell, de data 16 de febrer de 2015, sobre 
traspàs dels trams de les carreteres BV-5305, entre els PK 0+000 i 0+060 i BV-5306 entre 
els PK 0+000 i 0+340, s’informa el següent:  
 
Els dos trams de carretera estan dins dels nucli urbà de la població de Taradell. 
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BV-5305: 
 
Els 60 metres de la BV-5305, coincidents amb el Carrer carretera de Balenyà, és l’únic tram 
que li resta a la Diputació de Barcelona d’aquesta carretera, sent la resta competència de la 
Generalitat de Catalunya, per formar part d’un itinerari intercomarcal. 
 
L’inici del tram està situat en la Plaça de les Eres i finalitza en el Passeig Domènec Sert. 
 
El tipus de trànsit que circula pel tram és majoritàriament urbà . El tram de carretera de 60 
metres transita per dins del nucli de la població de Taradell i amb la qualificació de 
travessera urbana. 
BV-5306: 
 

Els 340 metres de la carretera BV-5306, coincident amb el Carrer carretera de Montrodon, 
és el tram d’inici de la mateixa. L’inici està situat al Passeig Domènec Sert i el final del tram 
a traspassar està situat en la rotonda de l’Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, coneguda com 
rotonda del Tanatori. 
 
El tipus de trànsit que circula pel tram és principalment urbà. El tram de carretera de 340 
metres transita per dins del nucli urbà de la població de Taradell amb la qualificació de 
travessera urbana.” 
 
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació dels trams de carretera 
objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de 
conformitat amb els criteris que preveu l’article 173.4 del Decret 293/2003, de 18 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, amb les dades següents: 
 
Carretera:              BV-5305 tram urbà. 
Tram a cedir:         Del P.Km. 0+000 al P.Km. 0+060 
Amplada mitja:       7,10m 
Longitud:                60m 
Classe de ferm:     Mescla bituminosa en calent 
Estat del ferm:       Acceptable 
Obres de fàbrica:  Cap 
Altres dades: Per ser la carretera un carrer de la població de Taradell, només és 

carretera la calçada de la mateixa. 
 
Observacions: Les amplades del ferm varien de 6,25 a 8,20 sent 7,10 l’amplada mitja. 
 Inici: Plaça de les Eres 
 Final: Passeig Domènec Sert 
 
Carretera: BV-5306 Carretera de Montrodon, entre Taradell i la C-16 
Tram a cedir:         Del P.Km. 0+000 al P.Km. 0+340 
Amplada mitja:       6,80m 
Longitud:                340m 
Classe de ferm:     Aglomerat en calent 
Estat del ferm:       Acceptable 
Obres de fàbrica:  Cap 
Altres dades: El ferm del paviment presenta arranjament amb apedaçats. 
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 Per ser la carretera un carrer de la població de Taradell, només és 
carretera la calçada de la mateixa. 

 
Observacions: Inici: Passeig Domènec Sert 
 Final: Rotonda del Tanatori i Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 
 
Atès que l’article 140.5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de 
Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de 
Catalunya.  
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, el qual atribueix a la Diputació de Barcelona la 
titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es troba 
el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen. 
 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les atribucions de 
competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents de la Generalitat, 
diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a l’Administració de la Generalitat 
corresponen també a les altres administracions públiques que són titulars de carreteres de 
Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, 
precepte aquest que fonamenta la competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de 
la carretera en qüestió, per poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb 
motiu de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en data 
3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, signades en data 
15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part de la Generalitat el 
traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades carreteres de la xarxa 
local.  
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12.4 del Text refós de la Llei de carreteres, al 
traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el qual en el seu punt 
1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres que passin a integrar-se 
en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als ajuntaments respectius, a proposta 
d’aquests, si hi ha acord entre les administracions cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 
del Reglament general de carreteres, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, 
referint-se al traspàs de vies urbanes, que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa 
viària municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
 
Atès que, segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de carreteres, 
que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la classificació per 
categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per identificar-les, no 
solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó també de les carreteres 
de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada dictada resolució favorable al 
traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és procedent notificar el contingut d’aquesta 
resolució al Departament competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
carreteres, per a  la inclusió del traspàs acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la 
seva actualització.  
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Atès que, segons l’article 11 del  Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves actualitzacions 
comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, comarcal i local. 
 
Atès que, segons l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple de la 
Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa l’article 33.2 ñ), d’aquesta 
última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a l’article  47.2, h) del mateix text 
legal, quan es tracta de transferència de funcions a altres administracions públiques, 
l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució exclusiva del Ple de la Diputació, que 
haurà de ser acordat amb la majoria absoluta dels vots del nombre legal dels seus 
membres, tal com es determina al primer paràgraf de l’article 47.2 de la repetida Llei 7/1985.  
 
Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General i de la Interventora General de 
la Corporació, en compliment d’allò que disposa l’article 179.1.b) del Text Refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, per adoptar els acords sobre matèries per a les 
quals la llei exigeix un quòrum de votació especial. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència 
delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de la Comissió 
Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Taradell, de conformitat  
amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de data 12 de 
febrer de 2015, del tram comprès entre el punt quilomètric 0+000 i el 0+060 de la carretera 
BV-5305, i del tram comprès entre el punt quilomètric 0+000 i el 0+340 de la carretera BV-
5306, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb l’article 6, 
núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les característiques tècniques dels referits trams 
que es determinen en la fitxa de dades geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que 
es descriu a la part expositiva del Dictamen present. 
 
Segon. Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la 
seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 7 del 
Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost. 
 
Tercer. Notificar a l’Ajuntament de Taradell els presents acords per al seu coneixement i als 
efectes procedents. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i 
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l’abstenció del grup CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3 
abstencions. 
 
12.- Dictamen de data 14 d’octubre de 2015, pel qual es proposa acordar el traspàs de 
la titularitat a favor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, del tram de la carretera 
BV-2001, entre els punts quilomètrics 2,750 i 3,460. 
 
Atès que la carretera BV-2001, al seu pas pel terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, és 
actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves 
competències a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
adscrita a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha manifestat a aquesta Diputació la seva 
voluntat de millorar la urbanització dels carrers de la zona d’influència del tram urbà de la 
carretera BV-2001 pel qual circula un important trànsit urbà degut a l’important creixement 
urbanístic i a la necessitat d’ordenar el trànsit dins del  nucli urbà del municipi. 
 
Atès que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que en data 31 de maig 
de 2012 va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, juntament amb el seu Protocol 
General, com a instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la 
Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament, amb el 
suport econòmic de la Diputació, l’actuació “Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera 
BV-2001 i Projecte constructiu de pavimentació del carrer Armenteres, entre el carrer del Sol 
i el carrer de Josep M. de Molina, entre Armenteres i carretera Laureà Miró, i millora de la 
urbanització dels carrers de la zona d’influència, al terme municipal de Sant Feliu de 
Llobregat”. 
 
Atès que, amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona, per resolució adoptada per la 
Junta de Govern en sessió celebrada en data 18 de desembre de 2014, ha acordat 
formalitzar l’expressat ajut mitjançant la signatura amb l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, d’un conveni específic de l’àmbit de manteniment d’equipaments i 
infraestructures, als efectes del traspàs de la titularitat a l’Ajuntament i de les obres de 
pavimentació del carrer Armenteres, entre el carrer del Sol i el carrer de Josep M. de Molina, 
entre Armenteres i carretera Laureà Miró, i millora de la urbanització dels carrers de la zona 
d’influència, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Atès que l’objecte del referit conveni específic consisteix en la implementació per part de la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat dels compromisos que 
s’especifiquen en el mateix, en ordre al traspàs de titularitat a l’Ajuntament del tram de la 
carretera de la Diputació BV-2001, entre els punts quilomètrics 2+750 i 3+460, i establir les 
condicions per a l’execució de les obres citades al paràgraf anterior. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en sessió ordinària celebrada en 
data 26 de març de 2015, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici 
de data 1 d’abril de 2015, presentat en el Registre d’entrada amb data 10 d’abril de 2015, en 
virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a l’Ajuntament d’un tram de la carretera BV-
2001, entre els punts quilomètrics 2+750 i 3+460. 
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Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a 
l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la seva 
titularitat la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós 
de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost. 
 
Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de 
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, en el qual 
es pronuncia favorablement sobre la petició formulada per l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal del referit tram de 
carretera, en els termes següents: 
 
“En referència a la petició d’informe relatiu a la procedència de l’acceptació de la proposta 
de traspàs de la carretera BV-2001 per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, us 
comunico el següent: 
 
La carretera BV-2001 disposa d’un tram que ha perdut la seva funcionalitat com a carretera i 
que es troba actualment integrat dins del teixit urbà de Sant Feliu de Llobregat que s’inicia 
en el punt quilomètric 2+750 (límit de terme municipal de Sant Joan Despí i Sant Feliu de 
Llobregat) i finalitza en el punt quilomètric 3+460 (creuament amb la carretera N-340 punt 
quilomètric 1.248,050). 
 
Es per tot això que procedeix la incoació de l’expedient de traspàs a la jurisdicció municipal 
donat que es compleix l’article 172 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, informant-se favorablement el mateix” 
 
Vista la fitxa de característiques tècniques que, per a la millor identificació del tram de 
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, 
de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173.4 del Decret 293/2003, de 18 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, amb les dades següents: 
 
Carretera:              BV-2001 
PK inicial:             2+750 Límit terme municipal St. Feliu de Llobregat / Sant Joan Despí 
PK final:                3+460 Creuament amb la carreterea N-340 PK 1.248,050 
Amplada mitja:      6,65 m. 
Superfície:             4.721,50 m2. 
Estat del ferm:       Bo 
 
Atès que l’article 140.5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de 
Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de 
Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, el qual atribueix a la Diputació de Barcelona la 
titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es troba 
el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen. 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les atribucions de 
competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents de la Generalitat, 
diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a l’Administració de la Generalitat 
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corresponen també a les altres administracions públiques que són titulars de carreteres de 
Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, 
precepte aquest que fonamenta la competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de 
la carretera en qüestió, per poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb 
motiu de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en data 
3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, signades en data 
15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part de la Generalitat el 
traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades carreteres de la xarxa 
local.  
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12.4 del Text refós de la Llei de carreteres, al 
traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el qual en el seu punt 
1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres que passin a integrar-se 
en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als ajuntaments respectius, a proposta 
d’aquests, si hi ha acord entre les administracions cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 
del Reglament general de carreteres, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, 
referint-se al traspàs de vies urbanes, que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa 
viària municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
 
Atès que, segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de carreteres, 
que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la classificació per 
categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per identificar-les, no 
solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó també de les carreteres 
de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada dictada resolució favorable al 
traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és procedent notificar el contingut d’aquesta 
resolució al Departament competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
carreteres, per a  la inclusió del traspàs acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la 
seva actualització.  
 
Atès que, segons l’article 11 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves actualitzacions 
comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, comarcal i local. 
 
Atès que, segons l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple de la 
Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa l’article 33.2 ñ), d’aquesta 
última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a l’article  47.2, h) del mateix text 
legal, quan es tracta de transferència de funcions a altres administracions públiques, 
l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució exclusiva del Ple de la Diputació, que 
haurà de ser acordat amb la majoria absoluta dels vots del nombre legal dels seus 
membres, tal com es determina al primer paràgraf de l’article 47.2 de la repetida Llei 7/1985.  
 
Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General i de la Interventora General de 
la Corporació, en compliment d’allò que disposa l’article 179.1.b) del Text Refós de la llei 
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municipal i de règim local de Catalunya, per adoptar els acords sobre matèries per a les 
quals la llei exigeix un quòrum de votació especial. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència 
delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de la Comissió 
Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
de conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de 
data 26 de març de 2015, del tram comprès entre el punt quilomètric 2+750 i 3+460 de la 
carretera BV-2001, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona, de conformitat 
amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les característiques tècniques dels 
referits trams que es determinen en la fitxa de característiques tècniques elaborada per 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part expositiva del Dictamen present. 
 
Segon. Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la 
seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 7 del 
Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost. 
 
Tercer. Notificar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat els presents acords per al seu 
coneixement i als efectes procedents. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i 
l’abstenció del grup CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3 
abstencions. 
 
Mutació demanial 
 
13.- Dictamen de data 14 d’octubre de 2015, pel qual es proposa acordar l’acceptació 
de la mutació demanial, a favor de la Diputació de Barcelona, de quatre finques de 
l’Ajuntament de Dosrius, per a la construcció d’una rotonda a la carretera BV-5101, pk. 
3,530 (Can Massuet). 
En dates 4 i 15 de juny de 2010, l’Ajuntament de Dosrius, la Diputació de Barcelona i 
l’empresa KM5 Internacional, S.L.U. varen signar un conveni per a l’execució de les obres 
contingudes al “Projecte constructiu de rotonda a la carretera BV-5101, PK 3+530 (Can 
Massuet), al terme municipal de Dosrius”. 
 
En virtut de l’establert en el Pacte Quart del Conveni esmentat al paràgraf anterior, relatiu a 
les obligacions de l’Ajuntament de Dosrius, aquest, com a propietari dels terrenys necessaris 
per tal de construir la rotonda, es va comprometre a adoptar els acords necessaris per tal de 
cedir-los gratuïtament a la Diputació de Barcelona, lliures de càrregues i gravàmens, deixant 
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a la Diputació de Barcelona indemne davant qualsevol possible reclamació relacionada amb 
els mateixos per part de tercers, trametent a la Diputació de Barcelona les actes 
acreditatives de l’expropiació dels terrenys juntament amb l’acord adoptat. 
 
Així mateix, en virtut del citat Pacte Quart, i preveient la possibilitat que la cessió no fos 
definitiva en el moment d’iniciar-se les obres, l’Ajuntament de Dosrius es va comprometre a 
posar els terrenys a disposició de la Diputació de Barcelona als efectes de permetre 
l’execució de les obres contemplades en el projecte de referència. 
 
En data 13 de maig de 2011 es va procedir a signar l’acta de finalització de les obres, un cop 
comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien executat correctament d’acord amb les 
condicions contingudes en el conveni.  
 
Executades les obres conforme al Projecte, no presentant aquestes vicis visibles i havent 
superat el control de qualitat al qual han estat sotmeses, la part de la calçada fins a l’aresta 
exterior de l’explanació ha de passar a formar part de la carretera BV-5101 i, en 
conseqüència, integrar-se en el domini públic viari de titularitat de la Diputació de Barcelona.  
 
Per tal de materialitzar l’establert en el paràgraf anterior resulta necessària la transmissió per 
part de l’Ajuntament de Dosrius dels terrenys de la seva titularitat ocupats per les obres a la 
Diputació de Barcelona.  
 
En data 24 de gener de 2013, per acord plenari de l’Ajuntament de Dosrius es va aprovar 
inicialment l’expedient de mutació demanial subjectiva externa per tal de transmetre a la 
Diputació de Barcelona, amb caràcter gratuït i sense alteració de la seva qualificació 
demanial ni de l’ús previst pel mateix, la titularitat dels béns que passaran a formar part del 
traçat de la carretera BV-5101 i que a continuació es descriuen: 
 
Finca 1.- De la finca matriu original (finca cadastral A) es segrega, a efectes de l’expropiació 
per motiu de construcció de la rotonda de Can Massuet del Far, la finca 1, amb una 
superfície de 2.558’77 m2, limita al nord amb la carretera BV-5001, al sud amb la finca 
matriu, a l’est amb la finca matriu i a l’oest amb el camí de Sant Llop.  
Referència cadastral: 08074A0/3300010/0000/RO. 
Dades registrals: Tom 3671; Llibre 131 de Dosrius; Foli 110; Finca 5100 
 
Finca2.- De la finca matriu original (finca cadastral B) es segrega, a efectes de l’expropiació 
per motiu de construcció de la rotonda de Can Massuet del Far, la finca 2, amb una 
superfície  de 114’70 m2, limita al nord amb la finca matriu, al sud amb el camí de la 
pedrera, a l’est amb la carretera d’accés a Can Massuet el Far i a l’oest amb la finca matriu 
Referència cadastral: 08074A0/2500068/0000/RX 
Dades registrals: Tom 3671; Llibre 131 de Dosrius; Foli 112; Finca 5101 
 
Finca 3.- De la finca matriu original (finca cadastral C) es segrega, a efectes de l’expropiació 
per motiu de construcció de la rotonda de Can Massuet del Far, la finca 3, amb una 
superfície  de 459’86 m2, limita al nord amb la finca matriu, al sud amb la carretera BV-5101, 
a l’est amb el camí de la pedrera i a l’oest amb la finca matriu. 
Referència cadastral: 08074A02/500012/0000/RZ 
Dades registrals: Tom 3671; Llibre 131 de Dosrius; Foli 114; Finca 5102 
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Finca 5.- De la finca matriu original (finca cadastral E) es segrega, a efectes de l’expropiació 
per motiu de construcció de la rotonda de Can Massuet del Far, la finca 5, amb una 
superfície  de 139’12 m2, limita al nord amb la carretera BV-5101, al sud amb la finca matriu, 
a l’est amb el camí de Sant Llop i a l’oest amb la finca matriu. 
Referència cadastral: 08074A0/3300009/0000/RR 
Dades registrals: Tom 3671; Llibre 131 de Dosrius; Foli 116; Finca 5103 
 
Un cop sotmès el citat acord al tràmit d’informació pública pel termini de quinze dies 
mitjançant publicació en el DOGC, en el BOPB i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, per 
tal que, examinat l’expedient qualsevol interessat pogués formular les al·legacions i 
reclamacions que estimés procedents, de conformitat amb el que disposa l’article 20 del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
sense que es presentessin al·legacions ni reclamacions, en virtut de l’establert en l’acord 
plenari de l’Ajuntament de Dosrius de 23 de gener de 2013, s’aprovà definitivament la 
transmissió dels terrenys sense ulterior acord.  
 
L’article 71 de la Llei 33/2003, de 3 novembre, de Patrimoni de les Administracions 
Públiques, com a normativa no bàsica, defineix la mutació demanial. 
 
L’article 27 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, estableix que les mutacions de domini enteses com canvi de 
subjecte o de destí dels béns de domini públic sense que perdin la seva naturalesa jurídica 
requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti l’oportunitat del canvi. 
 
L’article 216 bis del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, introduït per l’article 19, apartat 12 de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, disposa en 
el seu apartat 2 que també es produeix una mutació demanial si els béns de domini públic 
dels ens locals i dels seus organismes públics poden afectar-se a serveis d’altres 
administracions públiques per a destinar-los a un ús o servei públic de la seva competència. 
I afegeix que la mutació demanial entre administracions públiques no altera el caràcter 
demanial dels béns. 
 
Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General i de la Interventora General de 
la Corporació, en compliment d’allò que disposa l’article 179.1.b) del Text Refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, per adoptar els acords sobre matèries per a les 
quals la llei exigeix un quòrum de votació especial. 
 
L’article 33.2 lletra g) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix 
que correspon en tot cas al Ple l’alteració de la qualificació jurídica dels bens de domini 
públic. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència 
delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de la Comissió 
Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 
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Primer. ACCEPTAR, per part de Diputació de Barcelona, la mutació de domini per canvi de 
subjecte dels terrenys descrits en la part expositiva del present Dictamen, ubicats al terme 
municipal de Dosrius, que passen a formar part de la carretera BV-5101 i, en conseqüència, 
integrar-se en el domini públic viari de titularitat de la Diputació de Barcelona.  
 
Segon. DISPOSAR que la present mutació sigui anotada a l’Inventari de béns i drets de la 
Diputació de Barcelona i comunicada al Registre de la Propietat per a la seva inscripció. 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Dosrius, per al seu coneixement i 
efectes. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i 
l’abstenció del grup CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3 
abstencions. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
14.- Dictamen de data 22 d’octubre de 2015, pel qual es proposa aprovar l’expedient 
de les concessions demanials per als aprofitaments especials apícoles en finques 
públiques propietat de la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit dels parcs naturals del 
Montseny i Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i els parcs del Garraf i Montesquiu.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, 
gestiona 91.587 ha d’espais naturals protegits de les quals més del 75% són terrenys 
forestals arbrats. 
 
Atès que l’extens patrimoni públic adquirit per la Diputació de Barcelona al llarg d’aquests 
anys, es presenta actualment com un marc idoni per desenvolupar polítiques i línies de  
treball estratègiques destinades a assolir els objectius de gestió dels espais naturals 
promoguts per la Diputació de Barcelona d’acord amb el que estableix els seus Plans 
Especials de protecció: La recerca aplicada, el seguiment de l’evolució del medi, la 
conservació d’hàbitats d’especial interès, la gestió forestal sostenible, la protecció de 
conques hidrogràfiques, la gestió activa del paisatge, la restauració i valorització del 
patrimoni natural i cultural, l’assaig de models de desenvolupament econòmic i d’ús del sòl, 
etc. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és propietària d’11.875,14 ha de terrenys forestals i en 
aquests espais naturals d’acord amb el que estableix la Llei 6/1988 de 30 de març, forestal 
de Catalunya, els gestiona directament, mitjançant plans d’ordenació o plans tècnics de 
gestió i millora forestal, amb la finalitat de conèixer quines masses poblen les finques de la 
Diputació de Barcelona, el seu estat, establir tractaments de millora i conèixer el seu 
potencial per tal de fer compatible l’aprofitament sostenible dels seus recursos amb la 
conservació dels hàbitats que alberguen. 
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Atès el que estableix l’article 54 de l’esmentat text normatiu, en el sentit que les entitats 
públiques que disposen de tècnics forestals poden redactar els seus programes anuals 
d’aprofitament i millores. 
 
Atès que l’article 96 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, estableix que els ens locals tenen la facultat d’explotar les forests 
de la seva propietat i realitzar el servei de conservació i foment d’aquestes, d’acord amb el 
que estableix la legislació específica sobre forests i aprofitaments forestals. 
 
Atès que els aprofitaments apícoles són un tipus d’aprofitament forestal definit a l’article 46 
de la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, i per tant, resten integrats com a 
tals dins dels diferents usos, activitats i explotacions que regeixen la gestió forestal integral 
de les finques propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la promoció d’assentaments apícoles en finques de Diputació de Barcelona vol 
incentivar un codi de bones pràctiques en els aprofitaments apícoles de forma que es pugui 
garantir la producció de mels, gelees, pròpolis, melats i ceres de forma tradicional, vinculat a 
la població del territori, amb uns estàndards de qualitat ambiental d’alt valor afegit, mantenint 
alhora unes condicions zoosanitàries adequades i minimitzant l’impacte sobre la fauna i la 
flora existent a la zona. 
 
Atès que per tal de seguir els objectius d’aquestes accions, o be per afavorir-les, seria 
convenient la promoció de l’activitat apícola sostenible i compatible amb els interessos de 
cadascun dels parcs, mitjançant la tramitació i atorgament de concessions demanials per als 
aprofitaments especials apícoles en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona 
dins l’àmbit dels Parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i els Parcs del 
Garraf i Montesquiu. 
 
Atès que es tracta de concessions d’ús comú especial d’uns espais de domini públic local, 
de conformitat amb allò que disposen els articles 84 (bàsic) de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, de patrimoni de les administracions públiques (a partir d’ara LPAP), i el 
Reglament general de la Llei de patrimoni, aprovat per Reial decret 1373/2009, de 28 
d’agost, l’article 218 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 56 i següents del Reglament de patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre de 1988, en tot allò no afectat 
per la normativa bàsica estatal. 
 
Atès que aquestes concessions demanials seran adjudicades mitjançant un procediment de 
concurrència, d’acord amb el que disposa l’article 93 (bàsic) de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, de patrimoni de les administracions públiques, segons el procediment establert a 
l’article 96 de la mateixa norma, i l’article 56.4 del Reglament de patrimoni dels ens Locals, 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Atès que en tot allò no previst a la normativa bàsica esmentada resultarà d'aplicació 
subsidiària, l'article 96 de la LPAP, quant a l'atorgament d'una concessió demanial d'ofici en 
règim de concurrència. 
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Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic han 
redactat la Memòria, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars que han de regir aquestes concessions demanials. 
 
Atès que és procedent l’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i  del 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que ha de regir aquestes concessions 
demanials. 
 
Atès que es tracta d’una proposta de concessions demanials de durada superior a quatre 
anys i el valor del bé no supera el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, requisit 
aquest últim necessari per a l’adopció de l’acord per majoria absoluta del Ple, conforme al 
previst a l’article 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. Sent, en aquest supòsit l’òrgan competent el Ple, mitjançant acord adoptat per majoria 
simple. 
 
Vist l’apartat sisè II subapartat g) f.1)  del Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 7471/15, de data 29 de juliol de 2015, sobre nomenament de les 
presidències delegades d’àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de 
l’exercici de competències (publicat al BOPB el 3 d’agost de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignat en ús de 
les facultats que té atribuïdes, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels 
següents 
 

A C O R D S  
 
Primer. APROVAR l’expedient per a l’atorgament de les concessions demanials per als 
aprofitaments especials apícoles en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona 
dins l’àmbit dels parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i els Parcs del 
Garraf i Montesquiu, de conformitat amb allò que disposen els articles 84 i següents de la 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, i el 
Reglament general de la Llei de Patrimoni, aprovat pel Reial decret 1373/2009, de 28 
d’agost, l’article 218 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 56 i següents del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. En tot allò no previst 
a la normativa bàsica esmentada resultarà d'aplicació subsidiària, l'article 96 de la LPAP, 
quant a l'atorgament d'una concessió demanial d'ofici en règim de concurrència. 
 
Segon. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars que ha de regir aquestes concessions demanials.  
 
Tercer. PROCEDIR a la seva contractació mitjançant un procediment de concurrència, 
d’acord amb els articles 93.1 de la Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions 
públiques, segons el procediment establert a l’article 96 de la mateixa norma, l’article 218 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i els articles 57 i següents del Reglament de patrimoni dels ens 
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADOR DE LES 
CONCESSIONS DEMANIALS PER ALS APROFITAMENTS ESPECIALS APÍCOLES EN 
FINQUES PÚBLIQUES PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS L’ÀMBIT DELS 
PARCS NATURALS DEL MONTSENY I SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC, I ELS PARCS 
DEL GARRAF I MONTESQUIU. 
 
I) DADES GENÈRIQUES 
 
Clàusula 1– Objecte de la concessió d’ocupació temporal 
 
Aquest plec té per objecte regular el règim jurídic de les concessions demanials de determinats 
espais públics, ubicats en finques propietat de la Diputació de Barcelona, per a la realització 
d’aprofitaments apícoles mitjançant la instal·lació d’arnes, segons la relació de finques detallada en 
els següents lots: 
 
 
LOT NÚMERO 1 
 

Espai Natural: PARC DEL GARRAF 
Finca: Can Grau, La Mezquita i Mas Vendrell 
Municipi: Olivella 
Superfície total: 495 ha 
  
Tipus d’aprofitament: APÍCOLA - Mel i productes apícoles no derivats 
Espècie productora: Abella negra autòctona (Apis mellifera iberica)  
Càrrega apícola: 100 arnes (distribuïdes en dos abellars) 
Modalitat d’aprofitament: Abellar transhumant 
  
Durada de la concessió: 5 anys 
Treballs mínims de millora: 4.583 m2/any de desbrossada de la vegetació 

Comunicacions:  
Oficina tècnica del Parc del Garraf 
Crta. de RatPenat a Plana Novella, km 3,5 
-08870 Sitges- Tel: 935 971 819 

 
 
LOT NÚMERO 2 
 

Espai Natural: PARC DE MONTESQUIU 
Finca: Codines, Planesses i Sant Moi 
Municipi: Montesquiu 
Superfície total: 553,89 ha 
  
Tipus d’aprofitament: APÍCOLA - Mel i productes apícoles no derivats 
Espècie productora: Abella negra autòctona (Apis mellifera iberica)  
Càrrega apícola: 100 arnes (distribuïdes en dos abellars) 
Modalitat d’aprofitament: Abellar estant (no transumant) 
  
Durada de la concessió: 5 anys 
Treballs mínims de millora: 4.583 m2/any de desbrossada de la vegetació 

Comunicacions:  
Oficina del Parc del Castell de Montesquiu 
Masoveria del Castell de Montesquiu 
-08585 Montesquiu- Tel: 934 727 600 
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LOT NÚMERO 3 
 

Espai Natural: PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT 
Finques: L’Obac  
Municipi: Terrassa i Vacarisses 
Superfície total: 670,27 ha 
  
Tipus d’aprofitament: APÍCOLA - Mel i productes apícoles no derivats 
Espècie productora: Abella negra autòctona (Apis mellifera iberica)  
Càrrega apícola: 58 arnes (en dos abellars) 
Modalitat d’aprofitament: Abellar transhumant 
  
Durada de la concessió: 5 anys 
Treballs mínims de millora: 2.658 m2/any de desbrossada de la vegetació 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac 
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8 
-08230- Mura 
Tel. 93 831 73 00 

 
LOT NÚMERO 4 
 

Espai Natural: PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT 
Finques: La Muntada i Cal Marquet de la Roca 
Municipi: Sant Llorenç del Munt 
Superfície total: 199,96 ha 
  
Tipus d’aprofitament: APÍCOLA - Mel i productes apícoles no derivats 
Espècie productora: Abella negra autòctona (Apis mellifera iberica)  
Càrrega apícola: 40 arnes (distribuïdes en un o dos abellars) 
Modalitat d’aprofitament: Abellar transhumant 
  
Durada de la concessió: 5 anys 
Treballs mínims de millora: 1833 m2/any de desbrossada de la vegetació 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac 
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8 
-08230- Mura 
Tel. 93 831 73 00 

 
LOT NÚMERO 5 
 

Espai Natural: PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT 
Finques: Mata- Rodona  
Municipi: Sant Llorenç del Munt 
Superfície total: 608,73 ha 
  
Tipus d’aprofitament: APÍCOLA - Mel i productes apícoles no derivats 
Espècie productora: Abella negra autòctona (Apis mellifera iberica)  
Càrrega apícola: 60 arnes (en dos abellars) 
Modalitat d’aprofitament: Abellar transhumant 
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Durada de la concessió: 5 anys 
Treballs mínims de millora: 2.750 m²/any de desbrossada de la vegetació 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac 
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8 
-08230- Mura 
Tel. 93 831 73 00 

 
LOT NÚMERO 6 
 

Espai Natural: PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT 
Finques: La Mata, Coma d’en Vila 
Municipi: Mura, Matadepera, Sant Llorenç Savall i Vacarisses 
Superfície total: 1.749,32 ha 
  
Tipus d’aprofitament: APÍCOLA - Mel i productes apícoles no derivats 
Espècie productora: Abella negra autòctona (Apis mellifera iberica)  
Càrrega apícola: 58 arnes ( 34 a La Mata i  24 a Coma d’en Vila) 
Modalitat d’aprofitament: Abellar transhumant 
  
Durada de la concessió: 5 anys 
Treballs mínims de millora: 2.658 m2/any de desbrossada de la vegetació 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac 
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8 
-08230- Mura 
Tel. 93 831 73 00 

 
LOT NÚMERO 7 
 

Espai Natural: PARC NATURAL DEL MONTSENY 
Finca: Fontmartina 
Municipi: Fogars de Montclús 
Superfície: 312,87 ha 
  
Tipus d’aprofitament: APÍCOLA - Mel i productes apícoles no derivats 
Espècie productora: Abella negra autòctona (Apis mellifera iberica)  
Càrrega apícola: 38 arnes 
Modalitat d’aprofitament: Abellar estant (no transhumant) 

 

Durada de la Concessió: 5 anys 

Treballs mínims de millora: 

917,18 m2/any  de desbrossada de la vegetació  ( 608 
m² de desbrossada de vegetació en l’àmbit de 
l’assentament apícola, i 309,18 m2 de desbrossada de 
vegetació en la secció de servei de camins) 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc Natural del Montseny 
Masia Mariona, Ctra. 5119, km 2,5 
(08479) MOSQUEROLES - Fogars de la Selva 
Tel: 93 847.51.02 
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L’àmbit d’atorgament de les concessions per a cadascun dels lots i l’espai físic on s’ubicaran les 
arnes està limitat en l’apartat VI “Descripció dels lots” del plec de prescripcions tècniques 
particulars, mitjançant els plànols que s’hi adjunten. 
 
Clàusula 2– Valoració econòmica de l’aprofitament 
 
2.1.- Factors que determinen la valoració econòmica de l’aprofitament. 
 
El benefici econòmic dels aprofitaments apícoles depèn de la suma de cinc factors:  
 
1. El tipus de producte produït. 
A efectes d’aquest aprofitament, la valoració econòmica es basarà únicament en la producció de 
mel. 
 
2. Del nombre d’unitats productives – arnes. 
D’acord amb el punt II.2 del Plec de prescripcions tècniques, el nombre d’arnes màxim a instal·lar a 
cada assentament apícola es determinarà en funció de: 
 La vegetació dominant i de la seva floració, en un àmbit territorial d’un radi d'1km, 2 km i 3km al 

voltant de l’abellar, amb uns topalls màxims de 20-30 arnes/km2 en zones amb bona floració i de 
12-15 arnes/km2 en zones de baixa floració. 

 La necessitat que el 50% de les abelles de l’abellar es puguin alimentar en un radi d’1 km al voltant 
de l’assentament apícola. 

 Les diferents zones de planejament en que està sectoritzat l’àmbit territorial del Parc atenent a les 
diferents potencialitats i fragilitats. 

 La proximitat a assentaments apícoles existents i autoritzats. 
 Un topall màxim, atenent a criteris de conservació, de 50 arnes per assentament. 
 
El/la Titular de la concessió podrà instal·lar un número inferior a la càrrega màxima autoritzada per a 
cada lot, amb un mínim del 25% sobre la càrrega apícola màxima. 
 
3. De la productivitat de l’abellar. 
Tot i que la població màxima d’abelles per a cada arna, segons el Plec de prescripcions tècniques, 
podria arribar a una capacitat de 90.000 abelles, es considera convenient realitzar els càlculs de 
productivitat amb 70.000 abelles, doncs s’ajusta millor a la possible ocupació mitjana real de les 
abelles productores. 
 
En el sector apícola es considera que una població de 10.000 abelles pesen aproximadament 1kg. 
Atenent als conceptes dels tres paràgrafs anteriors, la producció teòrica màxima aproximada de mel 
per arna i any és de 49 kg. 
 

70.000 abelles x 1 kg/10.000 abelles = 7 kg d’abelles 
 

72 = 49 kg de producció de mel (en condicions estables) 
 
Tot i això, segons l’any, aquesta producció teòrica per arna pot veure’s greument rebaixada, fins i tot 
en percentatges del 75% de disminució. En cada lot d’aprofitament apícola es determinarà el 
percentatge de disminució estimat en funció de la localització geogràfica de la finca on està previst 
ubicar l’abellar.   
 
4. Del preu de venda del producte generat. 
El preu de venda de la mel a l’engròs és d’aproximadament 3 €/kg i pot oscil·lar entre 8 i 10 €/kg en 
venda directa de mel produïda en Parcs Naturals. 
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En funció dels possibles canals de comercialització de la mel produïda, s’aplicaran els preus de 
venda de la mel. 
 
5. Del cost d’implantació i manteniment de l’abellar.  
La dignificació de la pràctica apícola, així com el caràcter experimental i divulgatiu de la promoció de 
bones pràctiques apícoles que pretén aquesta adjudicació comporta uns sobre-costos d’implantació i 
manteniment de l’abellar. 
 
Per tal d’instal·lar suports d’arnes homogenis, segons l’apartat II.3 del Plec de prescripcions 
tècniques es considera que cal realitzar una despesa inicial de 10 € per unitat. 
 
Per garantir el bon estat de les arnes, es preveu un cost de manteniment durant tot el període 
equivalent al 15% del valor de les arnes. A efectes de càlcul, una arna tipus Langstroth amb tres 
alces pot arribar a costar 110 € (Iva inclòs). 
 
Atenent a estudis consultats, s’ha considerat  un cost de maneig de 30 €/any per cada arna 
instal·lada. 
 
2.2.- Expectativa del benefici de l’explotació per cada lot: 
 
El compte d’explotació aproximat i l’expectativa del benefici per a cadascun dels lots i per a tota la 
durada de la concessió és el següent: 
 
 
LOT NÚM. 1: 
 
     Any     
 1 2 3 4 5 
Ingressos (I)       
Venda de mel 0 € 10.780 € 10.780 € 10.780 € 10.780 €

 
Despeses (D)       
Implantació 1.000 €      
Manteniment d’arnes 0 € 412,5  € 412,5  € 412,5  € 412,5  €
Maneig d’arnes 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €
        
Balanç econòmic (I-D) -4.000 € 7.367,5 € 7.367,5 € 7.367,5 € 7.367,5 €
      

Total ingressos (I) 43.120 €
Total despeses (D) 17.650 €

Expectativa del benefici total de l’explotació (I-D) 25.470 €
Mitjana anual del període 5.094 €

 
LOT NÚM. 2: 
 
     Any     
 1 2 3 4 5 
Ingressos (I)       
Venda de mel 0 € 10.780 € 10.780 € 10.780 € 10.780 €

 
Despeses (D)       
Implantació 1.000 €      
Manteniment d’arnes 0 € 412,5 € 412,5 € 412,5 € 412,5 €
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Maneig d’arnes 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €
        
Balanç econòmic (I-D) -4.000 € 7.367,5 € 7.367,5 € 7.367,5 € 7.367,5 €
      

Total ingressos (I) 43.120 €
Total despeses (D) 17.650 €

Expectativa del benefici total de l’explotació (I-D) 25.470 €
Mitjana anual del període 5.094 €

 
LOT NÚM. 3: 
 
     Any     
 1 2 3 4 5 
Ingressos (I)       
Venda de mel 0 € 6.252 € 6.252 € 6.252 € 6.252 €

 
Despeses (D)       
Implantació 580 €      
Manteniment d’arnes 0 € 239,25 € 239,25 € 239,25 € 239,25 €
Maneig d’arnes 1.740 € 1.740 € 1.740 € 1.740 € 1.740 €
        
Balanç econòmic (I-D) -2.320 € 4.272,75 € 4.272,75 € 4.272,75 € 4.272,75 €
      

Total ingressos (I) 25.010 €
Total despeses (D) 10.237 €

Expectativa del benefici total de l’explotació (I-D) 14.773 €
Mitjana anual del període 2.954,6 €

 
LOT NÚM. 4: 
 
 Any  
 1 2 3 4 5 
Ingressos (I)       
Venda de mel 0 € 4.312 € 4.312 € 4.312 € 4.312 €

 
Despeses (D)       
Implantació 400 €      
Manteniment d’arnes 0 € 165 € 165 € 165 € 165 €
Maneig d’arnes 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 €
        
Balanç econòmic (I-D) -1.600 € 2.947 € 2.947 € 2.947 € 2.947 €
      

Total ingressos (I) 17.248 €
Total despeses (D) 7.060 €

Expectativa del benefici total de l’explotació (I-D) 10.188 €
Mitjana anual del període 2.037,6 €

 
LOT NÚM. 5: 
 
 Any  
 1 2 3 4 5 
Ingressos (I)       
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Venda de mel 0 € 6.468 € 6.468 € 6.468 € 6.468 €
 

Despeses (D)       
Implantació 600 €      
Manteniment d’arnes 0 € 247,5 € 247,5 € 247,5 € 247,5 €
Maneig d’arnes 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 €
        
Balanç econòmic (I-D) -2.400 € 4.420,5 € 4.420,5 € 4.420,5 € 4.420,5 €
      

Total ingressos (I) 25.872 €
Total despeses (D) 10.590 €

Expectativa del benefici total de l’explotació (I-D) 15.282 €
Mitjana anual del període 3.056,4 €

 
 
LOT NÚM. 6: 
 
     Any     
 1 2 3 4 5 
Ingressos (I)       
Venda de mel 0 € 6.252,4 € 6.252,4 € 6.252,4 € 6.252,4 €

 
Despeses (D)       
Implantació 580 €      
Manteniment d’arnes 0 € 239,25 € 239,25 € 239,25 € 239,25 €
Maneig d’arnes 1.740 € 1.740 € 1.740 € 1.740 € 1.740 €
        
Balanç econòmic (I-D) -2.320 € 4.273,15 € 4.273,15 € 4.273,15 € 4.273,15 €
      

Total ingressos (I) 25.009,6 €
Total despeses (D) 10.237 €

Expectativa del benefici total de l’explotació (I-D) 14.772,6 €
Mitjana anual del període 2.954,52 €

 
 
LOT NÚM. 7: 
 
 Any 
 1 2 3 4 5 
Ingressos (I) 
Venda de mel 0,00 4.096,40 4.096,40 4.096,40 4.096,40

 
Despeses (D) 

Implantació 380,00   
Manteniment d’arnes 0,00 156,75 156,75 156,75 156,75
Maneig de l’abellar 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00
   
Balanç econòmic (I-D) -1.520,00 2.799,65 2.799,65 2.799,65 2.799,65
   

Total ingressos (I) 16.385,60 €
Total despeses (D) 6.707 €

Expectativa del benefici total de l’explotació (I-D) 9.678,6 €
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Mitjana anual del període 1.935,72 €
Dades en euros – IVA no inclòs

 
Tot i que les dades de càlcul dels diferents lots són aproximades, doncs no contemplen aspectes 
com les possibles reposicions de suports i/o eixams, ingressos addicionals per productes diferents a 
la mel, diferents tipologies de mel, capitalitzacions, amortitzacions, etc., si que permeten aportar un 
ordre de magnitud d’avaluar el just-i-preu de l’adjudicació considerant el risc i ventura a que es veu 
sotmès aquest tipus d’aprofitament. 
 
2.3.- Expectativa del benefici de tots els lots. 
 
El resum del compte d’explotació per a tot el període (suma del total d’ingressos menys el total de 
despeses) de tots els lots és de cent quinze mil sis-cents trenta-quatre euros amb vint cèntims 
(115.634,20 €), IVA exclòs, dividit en set lots. 
 
Un mateix licitador podrà optar per un o per a més d’un lot segons estimi convenient. 
 
Clàusula 3 – Règim Jurídic 
 
Es tracta de concessions d’ús comú especial d’uns espais de domini públic local, de conformitat 
amb allò que disposen els articles 84 (bàsic) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de 
les administracions públiques (a partir d’ara LPAP), i el Reglament general de la Llei de patrimoni, 
aprovat per Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, l’article 218 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 56 i 
següents del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre de 1988, en tot allò no afectat per la normativa bàsica estatal. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 4.1.o) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, les concessions sobre 
béns de domini públic i els contractes d’explotació de béns patrimonials queden excloses de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Aquesta convocatòria donarà compliment als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència. 
 
Quant a la normativa sectorial, en tot allò que no estigui contemplat en l’articulat d’aquest plec i del 
plec de prescripcions tècniques particulars, s’estarà al compliment del Decret 40/2014, de 25 de 
març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, així com la normativa sectorial forestal, de 
prevenció d’incendis forestals i altra legislació vigent que li sigui d’aplicació. 
 
Clàusula 4 – Vigència de les concessions. 
 
La vigència de l’aprofitament dels diferents lots serà de 5 anys des de la data de la seva 
formalització, sense possibilitat de pròrroga, 
 
Aquest període es considera amb la finalitat d’ajustar la ventura i risc del titular de la concessió i 
alhora permetre el seguiment i ajust de l’oferta d’aprofitament per part de la Diputació de Barcelona.  
 
Clàusula 5 – Contraprestació en espècie per l’ús comú especial de les concessions. 
 
El concessionari de cada lot haurà de realitzar tasques de manteniment i millora dels terrenys com 
a contraprestació en espècie per l’ús comú especial de la concessió demanial, d’acord amb 
l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars i la clàusula 9 dels presents plecs. 
 
II) PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DELS CONCESSIONARIS 
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Clàusula 6 – Forma d’adjudicació  
 
Les concessions demanials seran adjudicades mitjançant un procediment de concurrència, d’acord 
amb el que disposa l’article 93 (bàsic) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques, segons el procediment establert a l’article 96 de la mateixa norma, i 
l’article 56.4 del Reglament de patrimoni dels ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 
En tot allò no previst a la normativa bàsica esmentada resultarà d'aplicació subsidiària, l'article 96 
de la LPAP, quant a l'atorgament d'una concessió demanial d'ofici en règim de concurrència. 
 
Clàusula 7 – Publicitat de la concurrència 
 
La present licitació es publicarà al perfil del contractant i al BOPB, mitjançant un anunci,  amb una 
antelació mínima de 30 dies hàbils a l’assenyalat com a últim per a la recepció de les proposicions. 
 
Clàusula 8 – Presentació de la documentació i de les proposicions 
 
El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 30 dies hàbils a comptar des del 
següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Les proposicions s’hauran de presentar a: 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat  
Subsecció de Contractació  
carrer Comte d’Urgell, 187, 4a planta, edifici El Rellotge, 08036 Barcelona  
telèfon 93-404.94.89 i fax 93-402.24.94 
 
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i l’últim dia de presentació abans de les 12 hores, podent 
ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de 12 
hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se 
d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax a la dita Gerència el mateix dia de la 
seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació 
de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la 
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
Si l’últim dia es festiu a la ciutat de Barcelona, s’entendrà prorrogat dins al primer dia hàbil 
següent. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i haurà 
de presentar-se en dos sobres, dins de cadascun dels quals s’inclourà, en full apart, una relació 
numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a 
continuació: 
 

SOBRE NÚM. 1 
 
Portarà la menció "Documentació administrativa per a l’atorgament de concessions 
demanials per als aprofitaments especials apícoles en finques públiques, propietat de la 
Diputació de Barcelona, corresponents al/s lot/s núm. ....., presentada per ...……...... " i 
haurà de contenir la documentació següent: 
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a) Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents dades 
identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i electrònica, 
número de telèfon i de fax del licitador/a. 

 
b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 

contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent: 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant 
Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), 
opta a la concessió relativa ...................... i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap prohibició per contractar amb l’Administració, d’acord amb el que estableix 
l’article 94 de la LPAP. 
 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social; 
 
 - Que autoritza la Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant de les 
Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

 SI   NO 
 
- Que disposa de la l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 8 dels 
present Plecs.  
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari/a, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula 10 dels presents Plecs. 
 
 (Lloc, data, signatura i segell)." 

 
c) Altres declaracions: 
 

- En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, haurà de 
presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i 
circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatari/a. 

 
- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar una 

declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que 
la composen. 

 
- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar declaració 

de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols. 
 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització 
del termini de presentació de proposicions. 
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En qualsevol cas els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol moment abans de la proposta 
d’adjudicació tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò 
establert a la clàusula 10 del present Plec. 

 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 

 
 Disposar de la solvència següent:  

 
a) Solvència econòmica i financera: 

 
 Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de l’existència d’una 

assegurança d’indemnització per riscos professionals. 
 

Mínim: Una declaració emesa per una entitat amb qui la persona o l’empresa treballi 
habitualment en què es manifesti la inexistència de problemes de pagament o de deutes 
amb l’entitat o tercers. 

 
 Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències sol·licitades, 

podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan competent 
de la Corporació. 

 
b) Solvència professional o tècnica: 

 
 La solvència professional o tècnica es podrà demostrar: 

 
 Be amb la realització d’un curs bàsic per apicultors de 30 hores (o equivalent), 

degudament reconegut de l’administració competent. 
 
 O be amb una relació dels principals serveis o treballs realitzats en matèria apícola en 

els últims tres anys que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat, 
d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa. 

 
En aquesta relació han de constar dos treballs de característiques similars a l’objecte de 
la concessió. 

 
L’acreditació dels serveis o treballs esmentats s’ha de realitzar: 

 
 quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, cal aportar certificats expedits o 

visats per l’òrgan competent. 
 
 Quan els serveis o treballs s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 

certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs o, a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora. 

 
 Descripció indicant l’equipament de protecció personal pel maneig de les abelles, així 

com la maquinària per executar l’estassada al voltant dels abellars i de prevenció 
d’incendis forestals. 

 
Mínim exigit: El licitador caldrà que acrediti, com a mínim, que disposa del següent 
equipament: 

 
 un telèfon mòbil per poder donar avís immediat davant de qualsevol incidència. 
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 Disposar d’1 dipòsit d’aigua de 30 litres, una motxilla d’aigua i un extintor tipus “A de 16 
bars de pressió i 9 kilograms”.  

 Tenir un aparell generador de fum (“fumador”) amb  sistema de protecció que l’aïlli 
tèrmicament, per quan es deixi al terra, així com reixeta al fons del “fumador” per evitar 
la sortida d’espurnes de foc. 

   
Mitjà d’acreditació: Aquest equipament s’acreditarà mitjançant una declaració jurada del 
licitador que certifiqui que disposa del referit material. 

 
En el cas que el licitador esdevingui finalment l’adjudicatari, aquest haurà d’aportar la 
justificació de la seva inscripció en el Registre d’explotacions ramaderes, subexplotació apícola 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya, o Registre equivalent. 

 
SOBRE NÚM. 2 
 
LOT NÚMERO 1: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials apícoles en 
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot núm. 1, 
presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 

 
 La contraprestació en espècie del lot número 1, de conformitat amb la clàusula 9 del present 

Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord amb el model 
següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
concessió relativa a (consignar objecte de la concessió i número del 
lot)......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que accepta 
íntegrament, a satisfer per un total de .... m2 anuals de treballs de desbrossada de la 
vegetació, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la Diputació de 
Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs mínims 
de millora: 

4.583 m2/any de desbrossada de la vegetació 

 
LOT NÚMERO 2: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials apícoles en 
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot núm. 2, 
presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 
 

 La contraprestació en espècie del lot número 2, de conformitat amb la clàusula 9 del present 
Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord amb el model 
següent: 
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"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
concessió relativa a (consignar objecte de la concessió i número del 
lot)......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que accepta 
íntegrament, a satisfer per un total de .... m2 anuals de treballs de desbrossada de la 
vegetació, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la Diputació de 
Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs mínims 
de millora: 

4.583 m2/any de desbrossada de la vegetació 

 
LOT NÚMERO 3: 

 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials apícoles en 
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot núm. 3, 
presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 

 
 La contraprestació en espècie del lot número 3, de conformitat amb la clàusula 9 del present 

Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord amb el model 
següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
concessió relativa a (consignar objecte de la concessió i número del 
lot)......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que accepta 
íntegrament, a satisfer per un total de .... m2 anuals de treballs de desbrossada de la 
vegetació, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la Diputació de 
Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs mínims 
de millora: 

2.658 m2/any de desbrossada de la vegetació 

 
LOT NÚMERO 4: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials apícoles en 
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot núm. 4, 
presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 

 
 La contraprestació en espècie del lot número 4, de conformitat amb la clàusula 9 del present 

Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord amb el model 
següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en representació 
de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. 
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..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la concessió relativa a 
(consignar objecte de la concessió i número del lot)......................................., es compromet a 
portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de 
Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, a satisfer per un total de .... 
m2 anuals de treballs de desbrossada de la vegetació, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en 
terrenys propietat de la Diputació de Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs mínims 
de millora: 

1833 m2/any de desbrossada de la vegetació 

 
LOT NÚMERO 5: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials apícoles en 
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot núm. 5, 
presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 
 
 La contraprestació en espècie del lot número 5, de conformitat amb la clàusula 9 del present 

Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord amb el model 
següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en representació 
de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. 
..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la concessió relativa a 
(consignar objecte de la concessió i número del lot)......................................., es compromet a 
portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de 
Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, a satisfer per un total de .... 
m2 anuals de treballs de desbrossada de la vegetació, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en 
terrenys propietat de la Diputació de Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs mínims 
de millora: 

2.750 m²/any de desbrossada de la vegetació 

 
LOT NÚMERO 6: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials apícoles en 
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot núm. 6, 
presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 

 
 La contraprestació en espècie del lot número 6, de conformitat amb la clàusula 9 del present 

Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord amb el model 
següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en representació 
de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. 
..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la concessió relativa a 
(consignar objecte de la concessió i número del lot)......................................., es compromet a 
portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de 
Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, a satisfer per un total de .... 
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m2 anuals de treballs de desbrossada de la vegetació, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en 
terrenys propietat de la Diputació de Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs mínims 
de millora: 

2.658 m2/any de desbrossada de la vegetació 

 
LOT NÚMERO 7: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials apícoles en 
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot núm. 7, 
presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 

 
 La contraprestació en espècie del lot número 7, de conformitat amb la clàusula 9 del present 

Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord amb el model 
següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en representació 
de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. 
..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la concessió relativa a 
(consignar objecte de la concessió i número del lot)......................................., es compromet a 
portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de 
Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, a satisfer per un total de .... 
m2 anuals de desbrossada de vegetació en l’àmbit del assentament apícola i ....... m2 anuals 
de desbrossada de vegetació en la secció de servei de camins, amb una suma total de ..... 
m2/any de treballs de desbrossada de la vegetació, per a l’aprofitament del lot núm. 7, en 
terrenys propietat de la Diputació de Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs mínims 
de millora: 

 
917,18 m2/any  de desbrossada de la vegetació  ( 608 
m² de desbrossada de vegetació en l’àmbit de 
l’assentament apícola, i 309,18 m2 de desbrossada de 
vegetació en la secció de servei de camins) 
 

 
El licitador haurà de realitzar una proposició (contraprestació en espècie) per cadascun dels 
lots que es vulgui presentar, d’acord amb la present clàusula, la clàusula 9 dels presents plecs i 
l’apartat VI del plec de prescripcions tècniques particulars que regula els metres quadrats 
mínims dels treballs de manteniment i millora a realitzar per a cadascun dels lots. 

 
Clàusula 9.- Criteris de valoració de les ofertes 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de les concessions serà el següent atenent a cada 
lot: 
 
 Una proposta a l’alça dels metres quadrats mínims dels treballs de desbrossada de la vegetació, en 

funció de cada lot, i d’acord amb la clàusula 1 dels presents plecs. 
  

Fins a 100 punts 
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S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes que igualin els metres quadrats mínims dels 
treballs de desbrossada de la vegetació establerts en l’apartat 6 de cada lot, i la màxima puntuació 
a l’oferta més alta, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional. 
 
Per al Lot número 7 s’haurà de desglossar el nombre de metres quadrats de treballs de 
desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola i el nombre de metres quadrats de 
desbrossada de vegetació en la secció de servei de camins. La suma d’ambdós conceptes 
servirà per valorar la proposta a l’alça dels metres quadrats dels treballs de desbrossada de la 
vegetació. 
 
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des del 
punt de vista del criteri objectiu d’adjudicació es farà mitjançant un sorteig públic. 

 
Els licitadors podran presentar-se a un, més d’un, o a tots els lots segons estimin 
convenient. 
 
D’acord amb l’article 96.5 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions Públiques, per 
decidir sobre l’atorgament de la concessió s’atendrà al major interès i utilitat pública de la utilització o 
aprofitament sol·licitat que es valorarà en funció dels criteris especificats. 
 
Clàusula 10 - Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel 
licitador/s proposat/s com a adjudicatari/a. 
 
El licitador proposat com a adjudicatari de cada lot abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment haurà de: 
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva.  
 
- Presentar els següents documents: 
 

a)  La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que 
el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més 
del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder 
notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si 
escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el 
que hauran d’estar compreses les prestacions objecte de l’aprofitament. Així mateix, els 
actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el 
corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho 
fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, 
estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 

 
 Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador/a sigui 

validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.  
 
 Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la 

seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, 
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a 
l’annex I del RGLCAP.  

 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb 
el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 

 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació per obtenir de 
forma directa la seva acreditació. 
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c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i 
tècnica o professional, en els termes de la clàusula 8 del present Plec. 

 
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 

declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya 
i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la documentació referida – 
excepció de la referida a la garantia definitiva, a l’habilitació professional, la solvència econòmica i 
tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no consta en el Registre de Licitadors-, sempre i 
quan aportin la diligència d’inscripció i la declaració responsable de què les circumstàncies 
reflectides a la diligència no han experimentat cap variació. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst en el requeriment, s’entendrà que el 
licitador ha retirat l’oferta, i en aquest cas es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al 
licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. 
 
Clàusula 11 - Notificació, perfeccionament i publicitat de la concessió. 
 
D’acord amb la clàusula 10 dels presents plecs, la concessió serà atorgada al sol·licitant proposat 
per a cada lot i abans de l’adjudicació, haurà constituir la garantia definitiva i presentar els 
documents que li siguin requerits en els termes previstos en la documentació necessària i en la 
seva oferta.  
 
De no donar compliment al present requeriment en temps i forma, s’entendrà que s’ha retirat 
l’oferta, amb les conseqüències que se’n deriven. 
 
L’adjudicació de la concessió serà notificada en el termini màxim dels 10 dies hàbils següents a 
que hagi estat acordades, i simultàniament es publicarà en el perfil del contractat a la web: 
www.diba.cat. 
 
Una vegada notificada l’adjudicació de la concessió, aquesta es formalitzarà mitjançant document 
administratiu dins els termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la 
notificació de l’adjudicació. 
 
El concessionari podrà sol·licitar que la concessió demanial s’elevi a escriptura pública, corrent del 
seu càrrec les corresponents despeses. 
 
Clàusula 12 - Garantia provisional i Garantia definitiva. 
 
Atesa la previsió d’un reduït benefici econòmic dels aprofitaments apícoles que són objecte de 
concessió demanial, originat, entre d’altres causes, pel síndrome de desabellament que s’està 
produint actualment en el nostre territori i que dóna com a resultat unes produccions de mel i 
productes derivats i de despeses de gestió de l’abellar molt inestables en el temps, amb un gran risc i 
ventura per part del concessionari, no es preveu la constitució d’una garantia provisional d’acord amb 
l’article 62.1.j) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 
En aquest mateix sentit, i atès l’escàs benefici econòmic previst, s’estima la necessitat que el/s 
licitador/s seleccionat/s per a l’atorgament de les concessions constitueixin una garantia definitiva amb 
un import moderat de 300 euros, dins el termini de 10 dies a comptar del següent al de la recepció del 
requeriment.  
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La garantia definitiva respondrà de possibles desperfectes ocasionats per la instal·lació dels abellars, 
per la desocupació de la finca a la finalització de la vigència de la/les concessió/ns, la revocació de la 
concessió/ns, la resolució anticipada de la concessió/ns per causes imputable al titular, així com per 
possibles sancions que es derivin de l’incompliment de les condicions i obligacions de la concessió/ns. 
 
III) EXECUCIÓ DE LA CONCESSIÓ 
 
Clàusula 13 - Direcció i tècnic/a responsable de l’aprofitament 
 
 La Direcció de l’aprofitament correspon a la Diputació de Barcelona, com a figura Promotora. 

Aquesta designarà al tècnic/a responsable de l’aprofitament. 
 
 Les funcions del tècnic/a responsable de l’aprofitament, en relació a la direcció de control i 

vigilància de l’aprofitament, que fonamentalment afecten a les seves relacions amb el titular 
de la concessió, són les següents: 

 
o Vetllar pel compliment del que estableix el Pla Especial relatiu als aprofitaments, així com 

tota la normativa sectorial que sigui d’aplicació. 
 
o Garantir que l’aprofitament s'executi ajustat a les condicions establertes en el present 

plec i en el plec de prescripcions tècniques que regulen la concessió. 
 
o Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin referents a la interpretació de 

plànols i d'execució dels treballs; sempre que no es modifiquin les condicions de la 
concessió. 

 
o Estudiar i resoldre les incidències o problemes plantejats en l’aprofitament, que 

impedeixin el normal compliment de la concessió. 
 
o En casos d'urgència o gravetat, coordinar la direcció immediata de determinades 

operacions o treballs que siguin preceptius per fer-hi front, per als quals el titular de la 
concessió haurà de posar a la seva disposició el personal i mitjans necessaris. 

 
o Acreditar que el/la concessionari/a ha realitzat l’aprofitament, d'acord al disposat en els 

documents de la concessió. 
 

o Transcorregut el temps de la concessió, procedirà a l’examen i valoració de les zones 
adjudicades. 

 
 El tècnic/a responsable de l’aprofitament no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 

intervenir en aquest procés de licitació. En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció 
abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o 
descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una participació superior al 
10% i/o en siguin administradors. 

 
Clàusula 14 - Accions prèvies i inici de l’aprofitament 
 
14.1. Replanteig  
El/la tècnic/a responsable o la personi en qui delegui, haurà de fer el replanteig sobre el terreny de 
l’aprofitament previst, seguint la documentació de l’aprofitament. Aquest, haurà d'incloure les 
referències necessàries per tal de realitzar-lo adequadament. Els punts de referència es marcaran 
mitjançant pintura, sòlides estaques o altres sistemes de marcatge prou adequats, i el titular de la 
concessió tindrà la responsabilitat de conservar-les. 
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14.2. Acta de comprovació del replanteig 
A partir de la formalització, es comprovarà, en presència del representant del titular de la 
concessió, el replanteig de l’aprofitament efectuat abans de la licitació, i s’expedirà la corresponent 
Acta de Comprovació de Replanteig dins del termini de trenta dies des de la formalització del 
document administratiu d’atorgament de la concessió. Aquesta reflectirà la conformitat o 
disconformitat del concessionari/a respecte a l’esmentat replanteig; fet en base a la documentació 
de l’aprofitament.   
 
Quan l'Acta de Comprovació del Replanteig mostri alguna variació respecte a la Documentació de 
l’Aprofitament, i si ambdues parts estan d’acord, el/la tècnic/a responsable ho haurà de fer constar 
als efectes escaients. 
 
14.3. Iniciació de l’aprofitament 
Per a la instal·lació de les arnes el/la titular de la concessió disposarà d’un termini de 90 dies naturals 
un cop notificada l’adjudicació, formalitzat el document administratiu d’atorgament de la concessió i 
realitzada l’acta de comprovació de replanteig. 
 
El/la tècnic/a responsable de l’aprofitament realitzarà amb el/la Titular de la concessió un replanteig 
previ de la zona adjudicada per determinar la ubicació exacta de l’abellar sobre el terreny i, amb 
aquesta finalitat, aixecaran acta de replanteig per duplicat i signada per ambdues parts. 
 
Un cop fet el replanteig, el/la Titular de la concessió comunicarà la data d’ocupació dels béns públics 
objecte de concessió i l’inici de l’aprofitament a la direcció del Parc on s’ubiquin aquests béns, amb un 
mínim de 5 dies hàbils d’antelació. 
 
Transcorregut el termini de 90 dies hàbils sense que el/la Titular de la concessió hagi instal·lat un 
mínim del 25% de les arnes autoritzades amb eixams, admeses com a càrrega apícola màxima, es 
considerarà que l’interessat renúncia a l’aprofitament, i es podrà procedir a l’adjudicació del 
licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. 
 
Clàusula 15 - Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades 
específiques de l’atorgament de cada concessió, aquells que resultin de la documentació 
patrimonial i la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
15.1 Obligacions del/ de la  titular de l’aprofitament 
 El/La titular de l’aprofitament haurà de complir en tot moment les recomanacions i directrius 

que assenyali el/la tècnic/a responsable de l’aprofitament de l’Oficina Tècnica de Parcs, així 
com les fixades per la normativa vigent i les obligacions establertes en el present plec i en el 
plec de prescripcions tècniques que regulen aquesta concessió. 

 
 L’activitat d’apicultura i la seva explotació serà a risc i ventura del/de la titular de la concessió 

que realitzarà personalment l’aprofitament apícola, sense possibilitat de cedir la concessió. 
 
 En cap cas podrà arrendar, cedir o traspassar de qualsevol altra forma els terrenys objecte de 

la present concessió. 
 
 El/la concessionari/a serà l’únic responsable en la custòdia o seguretat respecte a les 

instal·lacions o dotació en general dels espais a utilitzar. 
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 El/La titular de l’aprofitament, a l’empara de l’article 1902 i següents del Codi Civil, assumirà 
la responsabilitat plena dels danys i perjudicis que puguin ser ocasionats tant a les persones 
com als béns com a conseqüència de l’activitat d’aprofitament o del personal que la realitzi. 

 
 Amb aquesta finalitat, el/la concessionari/a contractarà una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil d’acord amb la clàusula 22 d’aquests plecs. Independentment d’aquesta 
cobertura, en podrà contractar d’altres com la d’incendi i/o robatori, amb caràcter 
discrecional. 

 
 Resta exclòs qualsevol ús de la finca no inclòs en l’activitat d’apicultura referida o no 

autoritzats explícitament pel tècnic/a responsable de l’aprofitament. 
 
 No es podran fer modificacions en els espais destinats a aquests aprofitaments. 
 
 Si per necessitat dels treballs d’apicultura, el/la titular de la concessió necessités introduir 

mobles i altres elements complementaris als terrenys objecte de concessió, serà 
imprescindible l’autorització prèvia per escrit de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Amb 
posterioritat la Diputació de Barcelona i el/la concessionari/a aixecaran acta del mobiliari a 
utilitzar. 

 
 El/la Titular de la concessió, abans d’iniciar l’activitat, haurà d’haver acreditat al tècnic/a 

responsable de l’aprofitament la realització de tots els tràmits necessaris davant del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya per tal d’inscriure l’explotació en el Registre d’explotacions ramaderes, subexplotació 
apícola, com a pas previ per obtenir el Llibre d’explotació ramadera. 

 
 Per tal de realitzar les activitats d’extracció i preparació de mel i altres productes apícoles, 

caldrà que el/la concessionari/a estigui inscrit en el Registre d’Indústries agràries i 
alimentàries de Catalunya (RIAAC) o equivalent i en els registres sanitaris i d’explotacions 
apícoles establerts per la legislació vigent en cada moment. 

 
 Amb la finalitat que el/la Titular de la concessió pugui acreditar el correcte estat sanitari dels 

seus eixams, haurà d’estar en possessió de la tarja sanitària, i portar al corrent el Llibre 
d’explotació apícola. 

 
 El/la Titular de la concessió és el responsable de comunicar al Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, en el termini 
de 10 dies hàbils des de la data d’instal·lació de les arnes, la situació de l’assentament 
apícola amb la finalitat d’evitar possibles problemes per a la població d’abelles causats per 
tractaments fitosanitaris. 

 
 El/la concessionari/a es compromet a demanar i gestionar tots els permisos i autoritzacions, 

d’acord amb la legislació vigent, que condicionin l’execució de l’aprofitament. 
 
 Complir amb la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut al treball. En aquest sentit, 

estarà obligat a justificar, mitjançant la documentació acreditativa corresponent, el 
compliment de la legislació vigent en matèria de contractació laboral, Disposicions 
Reguladores dels Subsidis i Seguretats Socials, així com la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i decrets que siguin vigents en el moment de l’execució. 

 
 Caldrà assistir a les reunions i actes de supervisió a que siguin convocats per la Diputació de 

Barcelona, per tal de garantir el seguiment de l’ús autoritzat. En aquest sentit, el/la titular de 
la concessió haurà de complir en tot moment les recomanacions i directrius que assenyali 
el/la tècnic/a responsable de l’aprofitament. 
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 El/la concessionari/a estarà obligat a dedicar, per les diferents fases dels treballs, tot el 

personal, equipaments i mitjans mecànics a que es va comprometre en la licitació.  
 
 El/la concessionari/a ha de respectar la quantitat de ruscos establert per a cada lot, d’acord 

amb la clàusula 1 dels presents plecs. 
 
 D’acord amb el Decret 110/2003, de 15 d’abril, pel qual es declara espècie d’interès especial 

l’abella de la mel a Catalunya, el/la concessionari/a haurà de presentar, prèviament a 
l’expedició de la concessió, un certificat veterinari que verifiqui que les abelles usades són 
les formes autòctones de la zona o de Catalunya. En aquest sentit, el/la tècnic responsable 
de l’aprofitament podrà realitzar les inspeccions que consideri oportunes per comprovar el 
compliment d’aquesta normativa. 

  
 El/la concessionari/a no podrà impedir l’execució d’altres aprofitaments o concessions 

diferents dels que té adjudicats que s’hagin de fer en la mateixa forest ni els treballs de 
millora o qualsevol altra naturalesa realitzats o autoritzats per la Diputació, així com resta 
obligat a respectar les servituds existents. 

 
 Els treballs i/o infrastructures auxiliars que el/la concessionari/a consideri necessàries per a la 

millora i/o condicionament de l’explotació o d’accés a la mateixa hauran de ser prèviament 
autoritzades per la direcció del parc. 

 
 El/la concessionari/a serà responsable dels possibles danys i/o perjudicis que pugui ocasionar 

l’aprofitament apícola sobre les persones i/o béns relacionats amb la zona i sobre tercers. 
Altrament, la mort de les abelles derivada de tractaments fitosanitaris i/o pesticides realitzats 
a conreus i/o terrenys forestals als que puguin accedir les abelles per la situació de l’abellar 
serà assumida pel concessionari sense la possibilitat de demanar danys i perjudicis a la 
propietat dels terrenys on s’ubica l’abellar. 

 
15.2. Obligacions de la Diputació de Barcelona 
 Autoritzar l’ús dels espais destinats en cada lot, delimitats en els diferents plànols que 

s’acompanyen per a cadascun dels lots, tot d’acord amb l’apartat VI del plec de 
prescripcions tècniques particulars.  

 
 Designar al tècnic/a responsable de l’aprofitament. 
 Col·laborar amb els recursos propis del Parc en la consecució dels objectius d’aquesta 

concessió. 
 
 Facilitar les corresponents claus per poder accedir als espais objecte de concessió. 

 
Clàusula 16 - Condicions especials d’execució de l’aprofitament 
 
16.1. Avisos al tècnic/a responsable de l’aprofitament. 
El/La titular de la concessió avisarà al tècnic/a responsable de l’aprofitament de l’inici de 
l’aprofitament, i també de les diferents accions diferencials que durant l’aprofitament es portin a 
terme. Els avisos els farà, com a mínim, amb 10 dies d’antelació. 
 
A banda, també farà saber al tècnic/a responsable de l’aprofitament qualsevol incidència 
sobrevinguda que afecti al normal desenvolupament de l’aprofitament. 
 
16.2. Inspecció i control de l’aprofitament 
El/la tècnic/a responsable de l’aprofitament podrà donar les indicacions particulars precises per a 
concretar aquells detalls que no es trobin expressament reflectits en el present Plec. 
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El/la tècnic/a responsable farà la inspecció i control dels treballs, amb la periodicitat i protocol 
adequats per la seva correcta execució. El/La titular de la concessió assistirà sempre a les visites 
d’inspecció i control. 
 
El control del desenvolupament de l’aprofitament es realitzarà mitjançant visites sobre el terreny amb 
presencià del Titular de la concessió i, si el tècnic responsable ho considera oportú, podrà aixecar 
actes per deixar constància formal de les visites realitzades, els acords presos i/o qualsevol 
incidència que es produeixi durant l’execució de l’aprofitament. 
 
El/la Titular de la concessió, està obligat a facilitar les operacions de recompte i control de les arnes, 
per part dels Serveis tècnics i/o de la guarderia del Parc. De la mateixa forma, restarà obligat a facilitar 
les dades sobre tipologia, origen floral i quantitat de productes obtinguts, amb la finalitat de realitzar un 
seguiment de l’aprofitament i elaborar estudis sobre l’evolució de la població de fauna i/o flora, o sobre 
el cost i la rendibilitat dels aprofitaments apícoles realitzats al Parc. 
 
Es comprovarà periòdicament l’execució de l’aprofitament, sobretot en el que fa referència al nombre 
d’arnes, ubicació, senyalització i estat sanitari del ramat. D’aquestes comprovacions se’n podrà 
aixecar acta formal i el/la Titular de la concessió acatarà els requeriments que li faci el tècnic 
responsable de l’aprofitament. 
 
El/la Titular de la concessió ha de mantenir un mínim d’un 25% de les arnes autoritzades en el 
moment de l’adjudicació, amb eixams, durant tot el període de concessió. L’incompliment d’aquest 
aspecte durant un període superior a 6 mesos, donarà lloc a la rescissió de la concessió.  
 
Clàusula 17 - Seguretat i Salut 
 
17.1. Responsabilitat del/ de la  titular de la concessió. 
D’acord el que estableix la clàusula 15, correspon al/ a la titular de l’aprofitament complir amb tota 
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el treball, i que afecti al personal, 
equipament, maquinària i productes obtinguts. El/la concessionari/a haurà de presentar la 
corresponent documentació justificativa, així com també l’Avaluació de Riscos Laborals. 
 
17.2. Maquinària i equipament. 
La maquinaria i equipament a utilitzar tindran que ajustar-se a les normes vigents en matèria de 
seguretat i salut; que inclou tots els aspectes mecànics de manteniment i d’ús, així com 
l’adequació del personal que l’utilitzi.  
 
17.3. Protecció Personal. 
Tots els treballadors disposaran i utilitzaran un equip de protecció personal homologat i adequat a 
cadascun dels treballs que contempli l’aprofitament, i també disposaran d’una farmaciola.  
 
A més, caldrà disposar dels mitjans adequats a l’hora d’afrontar qualsevol adversitat 
meteorològica. 
 
17.4. Senyalització  
Caldrà senyalitzar l’aprofitament adequadament i en llocs visibles i a les distàncies adequades, 
segons l’establert al Plec de prescripcions tècniques particulars. El/La titular de la concessió serà 
el responsable de la seva conservació.  
 
Clàusula 18 - Equipaments i mitjans mecànics i medis auxiliars 
 
Tots els equipaments i mitjans mecànics i medis auxiliars a utilitzar durant l’aprofitament, i durant 
les diferents fases de treball seran ubicats i gestionats per part del titular de l’aprofitament amb 
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l’aprovació i supervisió del tècnic/a responsable de l’aprofitament, i tant  durant la seva execució, 
com també durant els períodes d’inactivitat. 
 
Clàusula 19 - Treballs de millora 
 
D’acord amb l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques que regula aquesta concessió, els 
treballs de manteniment i millora que es realitzaran en els terrenys propietat de la Diputació de 
Barcelona, quedaran concretats en l’apartat II.2 de cada lot i consistiran en treballs de 
desbrossada de la vegetació. 
Aquests treballs de millora es valoraran per a cada lot com a criteri d’adjudicació d’acord amb la 
clàusula 9  d’aquest plec de clàusules i l’apartat VI del plec de prescripcions tècniques particulars.  
 
Clàusula 20 - Treballs no autoritzats i treballs defectuosos. 
 
Els treballs executats pel/per la titular de la concessió, modificant allò prescrit en els plecs i fets 
sense la deguda autorització, hauran de ser corregits a costa seva i sense dret a abonament. 
 
El/la concessionari/a serà, a més a més, responsable dels danys i perjudicis que per aquesta 
causa puguin derivar-se. Igual responsabilitat li comportarà per l'execució de treballs que el/la 
tècnic/a responsable de l’aprofitament reputi com a defectuosos. 
 
Clàusula 21 - Precaucions especials durant l’execució dels treballs 
 
21.1. Incendis 
En cas de treballar durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre es disposaran 
de les mesures de prevenció d'incendis i permisos corresponents, d'acord amb el Decret 64/1995 
de 7 de març pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis.  
 
A banda, sempre es seguiran les següents mesures preventives:  
 Maquinària amb mataguspires als tubs d'escapament (7mm de malla). 
 Maquinària amb extintors. 
 Prohibició de fumar durant la jornada laboral. 
 Retirar totes les deixalles originades durant l’aprofitament. 
 Prohibició de fer foc durant els treballs, excepte en les zones especialment habituades, que 

estaran lliures de vegetació en un radi de 20 m, i arrecerades del vent. 
 Disposar de motxilles o dipòsits d’aigua durant els treballs. 

 
El titular de la concessió haurà de protegir tots els materials contra tot deteriorament i/o robatori, i 
haurà d'emmagatzemar i protegir contra incendis els materials inflamables. Es destaca la 
importància del compliment dels reglaments vigents per a l’emmagatzematge de carburants. 
 
21.2. Compatibilitat amb altres aprofitaments i/o activitats 
En el cas excepcional que la presència de l’abellar pugui representar un risc temporal per l’execució 
d’altres aprofitaments i/o activitats i prèvia valoració, de forma conjunta entre el/la tècnic/a responsable 
de l’aprofitament i el/la Titular de la concessió, de les mesures a prendre per mitigar o eliminar aquest 
risc, el/la Titular de l’aprofitament restarà a obligat a executar les mesures estipulades, en un termini 
de 10 dies laborals a comptar des de la data de comunicació. 
 
En el cas de necessitat de tractaments fitosanitaris pel control de plagues forestals a efectuar per la 
Diputació de Barcelona, i quan hagi estat prèviament requerit per part del tècnic/a responsable, el/la 
Titular de la concessió, haurà de desallotjar o tancar les arnes en el termini fixat, amb l’objecte d’evitar 
el deteriorament que aquests tractaments poguessin ocasionar a la colònia d’abelles. 
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21.3. Prevenció de contaminacions 
El/La Titular de l’aprofitament prendrà les mesures necessàries per a evitar la contaminació de 
rius, llacs i dipòsits d'aigua i el medi natural en general, per efecte dels combustibles, olis o 
qualsevol residu o producte químic utilitzat. 
 
A banda, haurà d’evitar qualsevol contaminació de la mel o dels productes derivats de 
l’aprofitament apícola i vetllar per recollir i dur a reciclar totes les deixalles d’envasos, papers, 
vidres i/o orgànics que puguin regenerar-se durant l’aprofitament. 
 
Clàusula 22 - Responsabilitat civil i pòlissa d’assegurança 
 
22.1. El/La titular de la concessió serà l’únic responsable durant l'execució dels treballs, de tots els 
danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o 
servei, pública o privada, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal, 
equipaments i mitjans mecànics als seu càrrec.  
 
Per aquesta motiu, el/la titular de la concessió contractarà una pòlissa d’assegurança que doni 
cobertura als danys que  es puguin produir i haurà de lliurar certificat de la companyia 
asseguradora acreditant l’esmentada cobertura.  
 
22.2. Per la seva banda, la Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat 
de tipus civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en els espais que són objecte de la 
presents concessions. 
 
Clàusula 23 - Objectes Trobats  
 
El titular de l’aprofitament serà responsable de tots els objectes o restes que es trobin o 
descobreixin durant l'execució dels treballs; havent de donar immediatament compte de les 
troballes al tècnic/a responsable de l’aprofitament i col·locar-los sota la seva custodia. 
 
Clàusula 24 - Recepció i finalització de l’aprofitament 
 
Transcorregut el temps de durada de la concessió, es procedirà per part del tècnic/a responsable 
de l’aprofitament conjuntament amb el/la Titular de la concessió, al reconeixement final de les 
zones adjudicades i, en cas de ser de conformitat, s'aixecarà acta, quedant extingida la concessió. 
En cas contrari, es farà constar a l'acta, les deficiències observades als efectes de la seva 
subsanació, dins el termini de 15 dies hàbils. Cas que, transcorregut aquest termini, no ho hagués 
realitzat el/la Titular de la concessió, la Diputació de Barcelona ho farà a càrrec d’aquest Titular. 
 
En l’acta de reconeixement final es farà constar expressament: 
 L’estat de la/les àrees ocupades per l’abellar. 
 L’estat de les edificacions i infraestructures. 
 L’estat dels camins, pistes forestals i corriols utilitzats per desenvolupar l’activitat apícola. 
 Si romanen obres auxiliars permanents o provisionals realitzades pel Titular de la concessió. 
 Els possibles danys sobre els terrenys i bens públics utilitzats per l’activitat. 

 
Clàusula 25 - Desocupació de la Finca 
 
Un cop fet el reconeixement final de l’aprofitament amb el/la tècnic/a responsable, el/la Titular de la 
concessió haurà de finalitzar els treballs d’aprofitament apícola adjudicats, obligant-se a desocupar la 
finca o finques tant dels elements personals com materials, retornar les claus dels accessos, 
instal·lacions i/o edificacions, i deixar el lloc net al finir l'esmentat termini. 
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Totes les millores i les infraestructures fetes a la finca pel Titular de la concessió quedaran en 
propietat de l’administració sense dret a reclamar indemnitzacions. 
 
Clàusula 26 - Permisos i llicències 
 
El titular de l’aprofitament haurà d’aportar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona la preceptiva llicència d’activitats, o qualsevol altre permís o autorització que l’habiliti per 
portar a terme efectivament les activitats apícoles en els espais objecte de les presents llicències. 
 
De la mateixa manera, tant pel que fa als documents esmentats com si fos necessària l’obtenció 
de qualsevol altre document com ara permisos, llicències o autoritzacions lliurades per altres 
administracions o ens públics, serà responsabilitat exclusiva del titular de l’aprofitament la seva 
obtenció així com el pagament de qualsevol import relacionat amb les mateixes. 
 
Clàusula 27 - Despeses a càrrec del titular de l’aprofitament 
 
Seran a càrrec del titular de la concessió  les següents despeses: 
 Les despeses de manutenció i gestió del personal al seu càrrec. 
 Les despeses de conservació i protecció de l’equipament i mitjans mecànics a l’aprofitament. 
 Les despeses de neteja i evacuació de deixalles, i conservació de desguassos. 
 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de les tanques i senyals dels 

treballs i tots els altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de 
l’aprofitament. 

 Totes aquelles despeses necessàries per a desenvolupar l’activitat apícola.  
 
Clàusula 28 - Compliment del Pla Especial. 
 
Totes les decisions i/o actuacions relatives a l’aprofitament, tant per part de la Direcció com del 
titular de la concessió, hauran de sotmetre’s al compliment del que estableixi el Pla especial de 
protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural on es trobi situat el corresponent 
aprofitament, així com a tota la normativa sectorial d’aplicació. 
 
Clàusula 29 - Responsabilitat i Penalitats en l’execució de l’aprofitament 
 
En el supòsit d’incompliment de les obligacions assumides pel titular de la concessió, d’acord amb 
aquest plec de  clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques, l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals, podrà compel·lir-lo perquè les compleixi, amb imposició de penalitats per tal de 
garantir en tot moment el compliment de les obligacions derivades de l’activitat autoritzada. 
 
La inspecció de l’aprofitament serà duta a terme pel tècnic/a responsable d’acord amb la clàusula 
13 d’aquests plecs. 
 
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució de la concessió s’imposaran al titular de 
la concessió les penalitats següents en funció de la falta comesa:  
 
29.1. Infraccions molt greus. 
Es consideren infraccions molt greus: 
 La paralització absoluta de l’execució de l’activitat sense causa justificada. 
 Vendre cedir o sotsarrendar la concessió o transmetre-la per qualsevol altre títol. 
 Subcontractar amb tercers l’activitat objecte de concessió. 
 No indemnitzar qualsevol perjudici que s’ocasioni per deixa de complir alguna de les seves 

obligacions establertes, i en especial prestar de forma deficient l’activitat. 
 La inobservança de les instruccions i requeriments del personal adscrit a l’Oficina Tècnica de 

Parcs Naturals quan ocasiona un perjudici greu. 
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 L’incompliment de les obligacions previstes al present plec quan produeixin un greu perjudici 
a tercers o a l’interès de la Diputació de Barcelona 

 Degradar el sòl i la capa vegetal necessària per a la protecció dels terrenys contra l’erosió. 
 Causar danys i perjudicis físics i personals a tercers, tot i la manca d’intencionalitat. 
 No seguir les normes de comportament i atenció exigibles a qualsevol treballador en relació 

als usuaris dels equipaments i entorn propietat de la Diputació de Barcelona.. 
 Existència d’accidents entre els treballadors del/de la titular de l’aprofitament sense haver 

aplicat les mesures de seguretat i salut adequades o per manca de formació i coneixement 
específic dels treballs.  

 Negligències que posin en perill la seguretat pròpia dels usuaris de l’entorn o dels treballadors 
de l’aprofitament. 

 La realització de qualsevol instal·lació d’equipaments sense el consentiment exprés del 
tècnic/a responsable de l’aprofitament. 

 No estar al dia del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil pels danys o 
desperfectes que poguessin ocasionar-se durant l’execució de l’aprofitament. 

 No utilitzar per a l’aprofitament abelles autòctones de la zona o de Catalunya. 
 La reiteració o reincidència de dos infraccions greus en un període d’un any. 

 
Aquestes infraccions poden donar lloc a la imposició d’una penalitat de fins a 1.500 € o 
alternativament, l’òrgan competent podrà iniciar la tramitació d’un procediment de resolució de la 
concessió demanial per incompliment del concessionari/a. 
 
29.2. Infraccions  greus 
Es consideren infraccions greus: 
 No presentar en temps i forma les dades requerides pel tècnic/a responsable de 

l’aprofitament. 
 La falta de diligència i cura adequades en la conservació de les instal·lacions i del mateix 

entorn. 
 Desenvolupar l’activitat d’una manera incompleta i/o defectuosa a criteri del supervisor que 

efectuï la inspecció i control. 
 La incorporació de nou personal que no disposi de la formació necessària per a realitzar 

l’activitat objecte de l’aprofitament. 
 La reiteració o reincidència de dues infraccions lleus en un mes o de tres infraccions lleus en 

tres mesos consecutius. 
 
Es penalitzen amb una quantia de fins a 600 €. 
 
29.3. Infraccions lleus. 
Es consideren infraccions lleus: 
 Qualsevol incompliment de les obligacions previstes al present plec, al plec de prescripcions 

tècniques i a la legislació que no estigui prevista com a infracció greu o molt greu. 
 La inobservança de les instruccions i requeriments del personal adscrit a l’Oficina Tècnica de 

Parcs Naturals quan ocasiona un perjudici lleu. 
 
Es penalitzen amb una quantia fins a 150 €. 
 
29.4.- Procediment per a la imposició de les penalitats 
En cas que el concessionari hagi comès alguna de les infraccions descrites en la present clàusula, 
la Diputació de Barcelona iniciarà un procediment contradictori, amb audiència del concessionari 
per un període de deu dies hàbils, i amb trasllat de la proposta de resolució abans d’imposar-li la 
penalitat. 
 
Les penalitats que es podran imposar tindran naturalesa econòmica, les quals seran fetes 
efectives, en cas necessari, per via de constrenyiment, o es deduiran de la garantia constituïda pel 
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concessionari, el qual haurà de reposar-la fins al seu import inicial en el termini de trenta dies des 
que se’l requereixi a l’efecte.  
 
Cal tenir en compte que es considera sempre implícita la facultat de la Diputació de Barcelona de 
resoldre les concessions abans del venciment, si ho justifiquen les circumstàncies d’interès públic. 
 
Clàusula 30 - Subcontractació i transmissió de la concessió 
 
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la concessió. 
 
El/la concessionari/a, en cap cas, podrà cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, 
els drets que es derivin de la concessió, ni transmetre-la a tercers. 
 
L’exercici de la facultat de la Diputació de Barcelona de cessar l’ús privat del bé de domini públic 
requereix, sigui quin sigui el títol que l’empari, la incoació d’un expedient administratiu contradictori 
dirigit a determinar la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 
 
Clàusula 31 -  Extinció de la concessió 
 
D’acord amb l’article 100 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del patrimoni de les 
administracions públiques (a partir d’ara LPAP), les concessions demanials s’extingiran per: 
 Mort o incapacitat física i/o psíquica sobrevinguda del concessionari individual per al treball, o 

extinció de la seva personalitat jurídica. 
 Falta d’autorització prèvia en els casos de transmissió o modificació, per fusió, absorció o 

escissió de la personalitat jurídica del concessionari 
 Caducitat per venciment del termini 
 Rescat de la concessió. 
 Mutu acord. 
 Qualsevol incompliment molt greu de les obligacions del titular de la concessió, declarats per 

l’òrgan que va atorgar la concessió. 
 Quan el titular de la concessió no mantingui un mínim d’un 25% de les arnes autoritzades en 

el moment de l’adjudicació, durant un període superior a 6 mesos. 
 Desaparició del bé o esgotament de l’aprofitament. 
 Desafectació del bé, cas en què es procedeixi a la seva liquidació. 
 Incorre el concessionari en qualsevol de les prohibicions per a ser titular de concessions 

demanials, d’acord amb l’article 94 de la LPAP, o per qualsevol altra causa prevista en els 
plecs que regeixen la concessió. 

 
També són causes de resolució de la concessió demanial les que estableix l’article 70 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals: 
 Per venciment del seu termini 
 Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada 
 Per desafectació del bé 
 Per renúncia del concessionari 
 Per revocació de la concessió 
 Per resolució judicial 

Clàusula 32 - Revocació de la concessió  
 
La concessió demanial es revocarà per raons d’interès públic. 
  
Clàusula 33 - Efectes de l’extinció de la concessió demanial. 
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Una vegada extingida la concessió, el concessionari deixarà les dependències i les terres lliures dins 
el termini màxim d'un mes i respondrà dels danys i perjudicis, si n'hi haguessin, que li siguin 
imputables. 

 
Un cop passat aquest termini, es retornarà la garantia definitiva al concessionari, previ informe de 
conformitat de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 
Per aquest motiu es fixa un període prudencial de quatre mesos, anteriors a la reversió estipulada, 
perquè l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona adopti les disposicions 
escaients encaminades a que el lliurament dels béns objecte de la present concessió es verifiqui en 
les condicions convingudes.  
 
En els supòsits de revocació, el titular de la concessió està obligat a deixar lliure el bé en el termini 
màxim de trenta (30) dies a comptar des de la data de la notificació. A aquests efectes, la persona 
titular de la concessió reconeix la potestat de la Diputació de Barcelona per acordar i executar els 
referits actes. 
 
En tots els casos de resolució de la concessió, es procedirà a la comprovació de l'estat de 
l’aprofitament, en presència del concessionari, a qui s'exigirà la indemnització dels danys que s'hi 
hagin produït. 
 
Clàusula 34 - Risc i ventura i rescabalament de danys. 
 
La concessió demanial que s’estableix entre la Diputació de Barcelona i el concessionari anirà a 
risc i ventura del concessionari. Aquesta Corporació eludeix tota mena de perjudicis que el 
concessionari pugui ocasionar com a conseqüència de l’explotació de l’aprofitament, per la qual 
cosa se’l considera com a únic responsable. 
 
El titular de la concessió rescabalarà a la Diputació de Barcelona l’import dels danys i perjudicis 
que es poguessin produir en les persones, els béns i els espais objecte de la present concessió, 
quan hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les activitats desenvolupades en ells, sense 
perjudici que pugui reclamar aquest import contra els causants directes dels danys. 
 
Clàusula 35 - Reversió dels espais objecte de concessió. 
 
En el moment de l’acabament de la concessió per extinció o revocació, els espais revertiran a la 
Diputació de Barcelona, així com revertiran gratuïtament totes les millores efectuades, restant 
obligat el titular de l’aprofitament a restituir-los en adequat estat d’ús, d’acord amb les normatives i 
reglamentacions vigents en aquell moment. 
 
Clàusula 36 - Responsabilitats 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de tipus civil o penal per 
les vicissituds que es puguin produir en els espais que són objecte de la present concessió. En 
aquest sentit, el/la concessionari/a es fa responsable de qualsevol dany o accident que es pugui 
produir a la zona sobre persones, animals o d’altres, com a conseqüència de l’aprofitament. 
La Diputació de Barcelona no serà responsable en cap cas, de la impossibilitat de realitzar 
l’aprofitament apícola degut a manca de floració de la vegetació, ni de les fluctuacions de la 
població d’abelles a l’abellar, ni dels possibles danys causats a les instal·lacions i/o les abelles per 
causes de catàstrofe natural, o per terceres persones alienes al Titular de la concessió, o a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Clàusula 37 - Propietat dels terrenys. 
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L’atorgament d’aquestes concessions no suposaran transmissió del domini de les finques 
utilitzades, les quals seguiran sent a tots els efectes de titularitat pública de la Diputació de 
Barcelona, tant del sòl i vol, com de totes les instal·lacions, tant les existents, com les que el titular 
de la concessió realitzi i quedin unides de forma permanent a la finca. 
 
Clàusula 38 - Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del titular de la concessió. 
 
El/la concessionari/a restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en 
matèria mediambiental. 
 
Clàusula 39 - Protecció de dades de caràcter personal 
 
El titular de la concessió s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a 
l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, 
aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Clàusula 40 - Interpretació, modificació i revocació de la concessió. 
 
La Diputació de Barcelona ostenta la prerrogativa d’interpretar les clàusules que regulen la concessió i 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. 
  
Igualment, podrà modificar per raons de interès públic el seu contingut o acordar-ne la seva revocació 
i resolució, amb els límits i efectes previstos per la normativa vigent.  
 
Els acords corresponents posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius. 
 
Barcelona, 14 de setembre de 2015 
El cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, 
 
 
Ramon Espinach i Grau 
 
La delegada de Secretaria que subscriu, 
informa favorablement el present Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, la 
qual cosa es fa constar als efectes d’allò 
que disposa la disposició addicional segona, 
núm. 7 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 

La delegada de Secretaria que subscriu, 
informa favorablement el present Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, la qual 
cosa es fa constar als efectes d’allò que 
disposa la disposició addicional segona, núm. 
7 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

   
La secretaria delegada  La interventora general 
Núria Marcet i Palau  Teresa Raurich Montasell 
DILIGÈNCIA.- Faig constar que el present Plec de Clàusules Administratives Particulars ha estat 
aprovat per Acord de data  
 
La secretaria general     
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Petra Mahillo i Garcia        
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADOR DE LES 
CONCESSIONS DEMANIALS PER ALS APROFITAMENTS ESPECIALS APÍCOLES EN 
FINQUES PÚBLIQUES PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS L’ÀMBIT DELS 
PARCS NATURALS DEL MONTSENY I SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC, I ELS PARCS 
DEL GARRAF I MONTESQUIU. 
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ELS APROFITAMENTS APÍCOLES EN FINQUES DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

1. Introducció 
 
Els aprofitaments apícoles són un tipus d’aprofitament forestal definit a l’article 46 de la Llei 
6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, i per tant, resten integrats com a tals dins dels 
diferents usos, activitats i explotacions que regeixen la gestió forestal integral de les finques 
propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Amb la finalitat de facilitar l’adjudicació de llicències d’ocupació temporal a les finques propietats 
de la Diputació de Barcelona, per tal d’instal·lar assentaments apícoles, s’han elaborat diferents 
lots d’adjudicació als quals podran optar de forma individualitzada, totes aquelles persones 
físiques o jurídiques interessades.  
 
Aquest Plec de prescripcions conté les mesures tècniques generals que regiran per a tots els lots 
d’adjudicació i, per altra banda, la descripció, càlculs i condicionants específics per a cada lot 
d’adjudicació. 
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Al mateix temps, aquest document constitueix la norma i guia bàsica que haurà de complir el/la 
Titular de la Concessió i el/la Tècnic/a, en endavant Director, designat per la Diputació de 
Barcelona i vinculat a l’Òrgan gestor de cada Parc on s’ubiqui la finca objecte d’adjudicació de 
Concessió, per al control i seguiment de l’aprofitament. 
 
2. Antecedents i justificació 
 
L’extens patrimoni públic adquirit per la Diputació de Barcelona al llarg d’aquests anys, es presenta 
actualment com un marc idoni per desenvolupar polítiques i línies de  treball estratègiques 
destinades a assolir els objectius de gestió dels espais naturals promoguts per la Diputació de 
Barcelona d’acord amb el que estableix els seus Plans Especials de protecció: La recerca 
aplicada, el seguiment de l’evolució del medi, la conservació d’hàbitats d’especial interès, la gestió 
forestal sostenible, la protecció de conques hidrogràfiques, la gestió activa del paisatge, la 
restauració i valorització del patrimoni natural i cultural, l’assaig de models de desenvolupament 
econòmic i d’ús del sòl, etc. 
 
La promoció d’assentaments apícoles en finques de Diputació de Barcelona vol incentivar un codi 
de bones pràctiques en els aprofitaments apícoles de forma que es pugui garantir la producció de 
mels, gelees, pròpolis, melats i ceres de forma tradicional, vinculat a la població del territori, amb 
uns estàndards de qualitat ambiental d’alt valor afegit, mantenint alhora unes condicions 
zoosanitàries adequades i minimitzant l’impacte sobre la fauna i la flora existent a la zona. 
 
3. Definició de les actuacions 

 
Aprofitament apícola 
 
Els aprofitaments consisteixen en l’establiment d’assentaments apícoles i la seva gestió per 
aprofitar els recursos florals que envolten l’assentament. A efectes del present Plec de prescripcions 
tècniques s’entén com: 
 
 Eixam: És la colònia d’abelles productores de la mel. 
 
 Arna: Conjunt format per l’eixam, el recipient que el conté i els elements propis per a la 

supervivència. 
 
 Abellar: Conjunt d’arnes, que es troben en un mateix assentament apícola. 
 
 Assentament apícola: lloc on s’instal·la l’abellar per l’aprofitament dels recursos florals o per a 

passar l’hivern. 
 
 Càrrega apícola màxima: Màxim número d’arnes a instal·lar en un assentament apícola ubicat 

en finques propietat de Diputació de Barcelona. 
 
 Arnes autoritzades a l’adjudicació de la Concessió: Nombre d’arnes que finalment l’adjudicatari 

de la Concessió es compromet a instal·lar. Aquest nombre serà sempre igual o inferior a la 
càrrega apícola màxima, i superior al 25% de la càrrega apícola màxima. 

 
Instal·lacions i treballs auxiliars 
 
Són totes aquelles construccions, fixes o desmuntables, així com les tasques complementàries 
necessàries per a la gestió de l’abellar, i que faciliten la producció de mel i productes afins en unes 
condicions zoosanitàries adequades. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS APROFITAMENTS APÍCOLES 
 
1. Principis bàsics de l’aprofitament 
 
L’aprofitament apícola s’haurà de dur a terme de forma que no sigui causa de reducció severa dels 
recursos florals disponibles (pol·len i nèctar) que pugui afectar de manera evident les poblacions 
de pol·linitzadors silvestres i sigui compatible amb la conservació dels valors naturals i 
paisatgístics de l’espai natural protegit, d’acord amb els objectius del planejament de cada Parc. 
 
Resta autoritzada la producció de tots els productes relacionats amb l’explotació apícola, entre 
d’altres – mel, pròpolis, gelea, cera i melats. No està autoritzada la producció de pol·len ni la 
producció comercial d’eixams. 
 
Pel desenvolupament de l’activitat apícola, el/la Titular de la Concessió podrà fer ús de l’espai 
necessari per instal·lar les totes les arnes admeses segons el càlcul de càrrega apícola màxima i els 
metres quadrats recomanats d’ocupació per arna instal·lada. Aquesta ocupació es realitzarà a la/les 
finques relacionades en cada lot d’aprofitament apícola. 
 
2. Càrrega apícola màxima (nombre d’arnes) 
 
El nombre d’arnes màxim a instal·lar a cada assentament apícola es determinarà en funció de: 
 
 La vegetació dominant i de la seva floració, en un àmbit territorial d’un radi de 1km, 2 km i 3km al 

voltant de l’abellar, amb uns topalls màxims de 20-30 arnes/km2 en zones amb bona floració i de 
12-15 arnes/km2 en zones de baixa floració. 

 La necessitat que el 50% de les abelles de l’abellar es puguin alimentar en un radi d’1 km al voltant 
de l’assentament apícola. 

 Les diferents zones de planejament en que està sectoritzat l’àmbit territorial del Parc atenent a les 
diferents potencialitats i fragilitats. 

 La proximitat a assentaments apícoles existents i autoritzats. 
 Un topall màxim, atenent a criteris de conservació, de 50 arnes per assentament. 
 
El/la Titular de la Concessió podrà instal·lar un número inferior a la càrrega màxima autoritzada per a 
cada lot, amb un mínim del 25% sobre la càrrega apícola màxima. 
 
3. Característiques de les arnes 
 
Totes les arnes de l’assentament han d’estar en bon estat durant tot el període d’aprofitament, i en 
cas de danys greus o per motius zoosanitaris hauran de ser substituïdes. 
 
La tipologia de les arnes ha de ser uniforme per tal de facilitar el seu manteniment i control. A més, 
disposaran de quadres mòbils i han de permetre la incorporació d’alces, per tant, totes les arnes de 
l’abellar han de ser d’una de les següents tipologies:  
 Tipus Langstroth, també anomenat model perfecció, o bé,  
 Tipus Dadant, també anomenat model industrial. 
 
Per altra banda, el/la Titular de la Concessió haurà d’identificar cada arna amb el codi assignat a 
l’explotació. De forma visible i llegible en tot moment, amb un sistema indeleble. Aquesta identificació 
afecta a totes les arnes que s’incorporin a l’explotació, ja sigui per ampliació o per substitució de 
material antic. 
 
Els trescadors s’orientaran preferentment cap a orientacions sud, sud-est, sud-oest. 
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Les arnes es col·locaran de forma elevada de forma que quedin aïllades de terra, i en general, la 
disposició i natura de les instal·lacions han de permetre la realització de les tasques de neteja, 
desinfecció i desparasitació en cas que sigui necessari. 
 
Per elevar les arnes s’utilitzaran estructures homogènies per tot l’abellar per tal d’evitar un impacte 
paisatgístic, i preferentment realitzats amb elements naturals, (pedra, fusta, etc). No es permès l’ús de 
mobles reciclats, restes metàl·liques, ferralla, blocs de formigó o ceràmics, etc. 
 
Preferentment, cada arna estarà composta per un cambra de cria i 3 alces. 
 
4. Característiques de les abelles 
 
Per tal de fomentar i preservar les espècies autòctones d’abelles productores de la mel, l’eixam estarà 
format per abella negra autòctona (Apis mellifera iberica). 
 
5. Ubicació dels abellars 
 
La ubicació dels abellars es regirà  pels següents requisits, : 
 
 La distància mínima serà de 3 km entre els abellars de diferents explotacions (lots) i d'1 km entre 

els abellars de la mateixa explotació. Aquesta distància es considerarà a partir d’abellars de més 
de 25 arnes de càrrega màxima calculada. 

 
 Situar preferentment els abellars en els rasos, restant prohibida la instal·lació en franges de baixa 

combustibilitat o tallafocs. 
 
Les distàncies entre les arnes més perimetrals de l’abellar i les infraestructures i/o habitatges, seran 
les següents: 
 
 400m a establiments col·lectius de caràcter públic, escoles de natura, albergs, centres urbans, i 

nuclis de població. 
 100m a habitatges rurals d’ús particular i instal·lacions pecuàries. 
 200m a carreteres nacionals. 
 50m a carreteres comarcals. 
 50m a punts de reserva d’aigua aptes per a mitjans d’extinció d’incendis. 
 25m a camins de la xarxa d’ús públic o xarxa estratègica del Parc Natural. 
 25m a senders de gran recorregut i petit recorregut, catalogats pels organismes competents, i els 

itineraris senyalitzats per l’òrgan gestor del Parc on estigui ubicat l’abellar. 
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Les distàncies del punt anterior es poden rebaixar en els següents casos: 
 
 En un 50% en carreteres sempre que l’abellar estigui en pendent i en una altura superior a 2m 

sobre la horitzontal de la carretera. 
 
 En un 75% si l’abellar disposa d’una tanca de com a mínim 2m d’alçada en el front amb contacte 

amb la carretera, camí o establiment de referència. La tanca ha d’obligar a les abelles a iniciar el 
vol per sobre dels 2 metres d’alçada. En cas de nova instal·lació, aquesta tanca haurà de comptar 
amb els permisos municipals i de l’òrgan gestor del Parc. 

 
6. Senyalització dels abellars 
 
El/la Titular de la Concessió ha d’advertir de forma visible i propera a l’abellar, sobre la presència 
d’abelles, amb un mínim de 4 cartells, que estaran situats als camins d’accés i en les quatre 
orientacions cardinals, en una distància inferior a 15m a les arnes més perimetrals de 
l’assentament apícola,  
 
Els cartells tindran les següents característiques: 
 Cartell instal·lat sobre un suport vertical i a una alçada de entre 120 i 160cm mesurat des de 

l’aresta inferior del cartell fins a terra. 
 Forma rectangular, de 50cm de costat y 30 cm d’alçada. 
 Construït amb materials inalterables i resistent a agents atmosfèrics. 
 Fons groc i a efectes de retolació dividit en dos franges d’informació: 
 Franja superior : 20 cm d’alçada. Contindrà la inscripció “ATENCIÓ ABELLES” en color 

negre. Els caràcters tindran unes dimensions mínimes de 70x35mm (vertical/horitzontal). 
 Franja Inferior : 10 cm d’alçada. Destinat al codi assignat a l’explotació apícola. Retolat amb 

les mateixes característiques que la franja superior. 
 
Els dies en que l’apicultor estigui realitzant manipulació de les arnes per extracció de la mel, 
tractaments sanitaris o qualsevol altra actuació que pugui augmentar l’agressivitat de les abelles, 
el/la Titular de la Concessió ha d’instal·lar cartells específics d’advertència, als camins d’accés, en 
les quatre orientacions cardinals,  i en una distància mínima de 25m al voltant de l’abellar. Aquests 
senyals contindran la inscripció “ATENCIÓ APICULTOR TREBALLANT”.   
 
7. Maneig dels abellars 
 
El/la Titular de la Concessió prendrà com a element de referència la Guia de pràctiques correctes 
d’higiene per al sector apícola editada per l’Agència catalana de seguretat alimentària. 
 
L’assentament apícola serà gestionat de forma directa pel Titular de la Concessió i/o personal 
directament al seu càrrec, no essent possible la subrogació a tercers de les arnes. En cas que hi hagi 
una persona encarregada diferent al Titular, aquest fet es comunicarà als Serveis tècnics del Parc. 
 
Durant el període d’adjudicació de l’aprofitament es permet la transhumància de tot l’abellar 
sempre i quan hagi estat adjudicat d’aquesta manera i comunicant-ho prèviament al Tècnic 
responsable. 
 
Per tal d‘evitar al màxim la deriva de les abelles s’aplicaran les màximes mesures preventives 
possibles. Algunes de elles són: 
 Diferenciar les arnes entre si mitjançant dibuixos o colors visibles per les abelles. 
 Situar les arnes en diferents nivells d’alçada. 
 Disposar les arnes a l’abellar preferentment en forma de ferradura. 
 Situaran elements de referència per a les abelles, al voltant de l’abellar. 
 Evitar alineacions d’arnes superiors a les 10 arnes. 
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 Mantenir una distància entre arnes d’entre 1,5 i 2m. 
 Mantenir una separació de 4m aproximadament entre les alineacions d’arnes. 
 Disposar una franja d’un mínim de 2m d’amplada neta de vegetació al voltant de les arnes més 

perimetrals de l’abellar per tal de facilitar l’accés a totes les arnes. 
 
Esquema: Distribució model de l’abellar. Cada arna (■), ocuparà uns 8m2 de superfície. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Tancaments 
 
El/la Titular de la Concessió podrà procedir, si es considera necessari per motius de seguretat, al 
tancament de l’àmbit on s’ubica l’abellar. Aquest tancament haurà de complir els condicionants 
establerts al planejament de cada Parc i mai es podrà executar sense autorització expressa de la 
Diputació de Barcelona 
 
9. Ús de foc en la gestió apícola 
 
Segons l’establert a l’article 15 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures 
de prevenció d'incendis forestals, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, 
resta prohibit encendre foc relacionat amb l’activitat apícola.  
 
Tot i això, l’article 16 de l’esmentat Decret permet l’obtenció d’autoritzacions especials per part del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Medi Natural, on s’estipularan els 
condicionants i prevencions específiques per als usos de foc relacionats amb l’apicultura. 
 
Les autoritzacions excepcionals podran ser suspeses pels Agents rurals i altres agents de 
l’autoritat i/o prendre mesures complementàries per tal de millorar la seguretat. En tractar-se de 
finques de Diputació de Barcelona, els Serveis tècnics del Parc i/o els guardes del Parc, poden 
adoptar mesures de suspensió i/o mesures complementàries. 
 
10. Aplicació de biocides 
 
En cas d’utilitzar productes biocides, el/la Titular de la Concessió s’atendrà al Reial Decret 830/2010, 
de 25 de juny, en el que s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar 
tractaments amb biocides. 
 
 
11. Prevenció de plagues i espècies exòtiques invasores 
 
El/la Titular de la Concessió, prèvia comunicació als Serveis tècnics del Parc, adoptarà totes les 
mesures establertes pels diferents organismes de l’administració competent dirigides a la prevenció 

2 m 

4 m 

8m2
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de plagues i especialment contra espècies exòtiques invasores, com per exemple, la vespa asiàtica 
(Vespa velutina nigrithorax). 
 
En  aquests supòsits, es valorarà de forma conjunta entre el/la Titular de la Concessió i els Serveis 
tècnics del Parc l’adopció de mesures de maneig diferents a les estipulades en aquest Plec de 
prescripcions tècniques. 
 
En tot cas, El/la Titular de la Concessió restarà obligat a comunicar la presència d’espècies 
invasores exòtiques i/o epizoòties, als Serveis tècnics del Parc i al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS TREBALLS DE MANTENIMENT I MILLORA 

 
Treballs de desbrossada de la vegetació. 
 
Els treballs de manteniment i millora sempre aniran vinculats a l’àmbit de l’aprofitament apícola i a 
millorar-ne les condicions de l’aprofitament, així com a la seva seguretat. Aquests treballs consistiran 
en la desbrossada de la vegetació; sigui en l’àmbit de l’assentament apícola, com a la vora dels 
camins (secció de servei) de la xarxa viària del Parc, i seguiran les següents prescripcions 
específiques: 
 
 Específicament, els treballs de desbrossada de vegetació es realitzaran en els terrenys 

propietat de la Diputació de Barcelona, quedaran concretats en cadascun dels lots establerts 
en l’apartat VI dels presents plecs, i podran consistir en els treballs següents:  

 
a) Desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola:  El/la Titular de la Concessió 

desbrossarà entre 1 i 2 cops a l’any la vegetació de l’àrea on s’ubiqui l’abellar. 
 
 Els treballs de desbrossada de vegetació herbàcia i/o arbustiva en l’àmbit de l’assentament apícola 

es realitzaran mitjançant mitjans manuals i/o mecànics preferentment en el període comprés entre 
l’1 de setembre i el 15 de març per tal d’interferir el mínim possible amb la època de floració. 

 
 En cas que es realitzin en el període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre, el/la Titular 

de la Concessió haurà de disposar dels permisos pertinents per realitzar treballs forestals en 
època d’alt risc d’incendi forestal. 

 
 El/la Titular de la Concessió no podrà executar treballs de tala i/o poda sobre l’estrat arbori, sense 

l’autorització dels Serveis tècnics del Parc. 
 
b) Desbrossada de vegetació en la secció de servei de camins: La secció de servei és una franja 

d’1,5m a banda i banda de les arestes exteriors dels camins que conformen la xarxa viària de 
camins del Parc, amb una nul·la o molt baixa densitat d’arbrat. Aquesta secció de servei té com a 
finalitat garantir l’accessibilitat i millorar la seguretat dels mitjans terrestres d’extinció d’incendis 
forestals, i a la vegada, representa un espai obert on es pot desenvolupar flora apta per 
l’aprofitament apícola.  

 
S’entén com a metre quadrat d’obertura d’espais en la secció de servei, la tallada selectiva de la 
vegetació ubicada en una amplada d’un metre i mig d’un camí, segons els criteris explicitats al 
paràgraf anterior. 
 
La delimitació dels trams on s’ha d’executar l’obertura d’espais a la secció de servei, el marcatge 
dels arbres a respectar dins de la franja de la secció de servei, així com els terminis per executar 
aquesta actuació, es determinaran de forma prèvia i conjunta entre els Serveis tècnics del Parc i 
el/la Titular de la Concessió. 
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L’obertura d’espais s’executarà en els marges dels camins de la xarxa viària bàsica del Parc 
situats en l’àmbit d’influència de l’assentament apícola i que transcorrin per finques propietat de 
Diputació de Barcelona.  
 
Els possibles productes forestals generats en l’execució de la secció de servei passaran a ser 
propietat del/la Titular de la Concessió i hauran de ser retirats al seu càrrec. 
 
La tramitació dels permisos pertinents per a l’execució de la secció de servei aniran a càrrec dels 
Serveis tècnics del Parc. 

 
Els treballs d’estassada selectiva es realitzaran mitjançant mitjans manuals i/o mecànics 
preferentment en el període comprés entre l’1 de setembre i el 15 de març per tal d’interferir el 
mínim possible amb la època de floració.  
 
En cas que es realitzin en el període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre, el/la Titular 
de la Concessió haurà de disposar dels permisos pertinents per realitzar treballs forestals en 
època d’alt risc d’incendi forestal. 
 
El/la Titular de la Concessió no podrà executar treballs de tala i/o poda sobre l’estrat arbori, sense 
l’autorització expressa dels Serveis tècnics del Parc. 

 
En l’apartat segon de cada lot es concretaran els treballs i els metres quadrats mínims de 
desbrossada de la vegetació que el concessionari de l’aprofitament haurà de realitzar.  
 
La proposta a l’alça dels metres quadrats mínims de tots els treballs de desbrossada a realitzar, 
serà el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió de cadascun dels lots. 
 

CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D’ÚS I MANTENIMENT DELS BENS PÚBLICS: 
TERRENYS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICACIONS 

 
1. Bens públics 

 
El/la Titular de la Concessió serà responsable de vigilar i garantir en bon estat dels bens ocupats i 
tindrà cura de mantenir en condicions òptimes la seva integritat i funcionalitat. Per això mantindrà 
l’assentament apícola net i endreçat i, en el seu cas, evitarà l’ús inadequat de les instal·lacions i 
notificarà a la direcció tècnica del Parc qualsevol dany o incidència ocorreguda per tal prendre les 
mesures oportunes 

 
2. Xarxa viària 
 
Per la gestió de l’abellar el/la Titular de la Concessió tindrà dret de pas temporal pels camins 
propietat de la Diputació de Barcelona que siguin imprescindibles per arribar a l’abellar i de forma 
exclusiva per realitzar l’aprofitament. 
 
El/la Titular de la Concessió no pot procedir pel seu compte a l'obertura o arranjament de camins 
sense autorització expressa de la Diputació de Barcelona. En tot cas, les possibles necessitats de 
manteniment de camins i/o millores d’accessos a l’abellar aniran a càrrec del Titular de la 
Concessió. 
 
El/la Titular de la Concessió no està autoritzat a instal·lar tancaments als camins ni a adoptar cap 
mesura encaminada a restringir l’accés de vehicles sense autorització expressa de la Diputació de 
Barcelona. 
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3. Instal·lacions auxiliars 
 
Per a la instal·lació de qualsevol construcció fixa o desmuntable, el/la Titular de la Concessió haurà 
d’estar en possessió de l’autorització de la Diputació de Barcelona, com a propietària de la finca i, en 
cas necessari, comptar amb els permisos municipals i sectorials corresponents. Les possibles 
instal·lacions desmuntables hauran de retirar-se al finalitzar l’adjudicació de l’aprofitament, quedant les 
instal·lacions fixes a benefici de la finca. 
 

VALORACIÓ ECONÒMICA DELS APROFITAMENTS APÍCOLES 
 
1. Estimació del benefici econòmic dels aprofitaments apícoles 
 
El benefici econòmic dels aprofitaments apícoles depèn de la suma de cinc factors:  

a.  El tipus de producte produït (mel, pròpolis, gelea, cera, melats). 
b.  Del nombre d’unitats productives – arnes. 
c.  De la productivitat de l’abellar. 
d.  Del preu de venda del producte generat. 
e.  Del cost d’implantació i manteniment de l’abellar. 

 
a. Tot i que hi ha multitud de productes relacionats amb la pràctica de l’apicultura, a efectes d’aquest 

Plec, la valoració econòmica es basarà únicament en la producció de mel. 
 
b. El càlcul de càrrega apícola, es detalla al punt II.2 del present Plec de prescripcions tècniques. 
 
c. La productivitat de l’abellar és molt variable en el temps, i molt incerta. El síndrome de 

desabellament, d’origen encara desconegut, que fa que les abelles desapareguin de les seves 
arnes sense explicació aparent, les malalties i la variabilitat de la producció de flor en les zones 
d’influència de l’abellar en funció de les condicions meteorològiques donen com a resultat uns 
fluxos de caixa en forma de produccions de mel i productes derivats i de despeses de gestió de 
l’abellar molt inestables en el temps, per tant, es tracta d’un aprofitament sotmès a risc i ventura. 

 
L’any 1.937, el Dr. Clarence L. Farrar, entomòleg i apicultor nord-americà que va treballar al 
ministeri d’agricultura dels Estats Units, va determinar una correlació entre el nombre d’abelles en 
una arna i la producció de mel. 
 
Segons la “Regla de Farrar”  la producció de mel d’una arna s’aproxima al quadrat del pes en 
quilos, de la població d’abelles. 
 
Tot i que la població màxima d’abelles per a cada arna, segons el Plec de prescripcions 
tècniques, podria arribar a una capacitat de 90.000 abelles, es considera convenient realitzar els 
càlculs de productivitat amb 70.000 abelles, doncs s’ajusta millor a la possible ocupació mitjana 
real de les abelles productores. 
 
En el sector apícola es considera que una població de 10.000 abelles pesen aproximadament 
1kg. 

 
Atenent als conceptes dels tres paràgrafs anteriors, la producció teòrica màxima aproximada de 
mel per arna i any és de 49 kg. 

 
70.000 abelles x 1 kg/10.000 abelles = 7 kg d’abelles 

 
72 = 49 kg de producció de mel (en condicions estables) 
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Tot i això, segons l’any, aquesta producció teòrica per arna pot veure’s greument rebaixada, fins i 
tot en percentatges del 75% de disminució. En cada lot d’aprofitament apícola es determinarà el 
percentatge de disminució estimat en funció de la localització geogràfica de la finca on està 
previst ubicar l’abellar.   

 
d. El preu de venda de la mel a l’engròs és d’aproximadament 3 €/kg i pot oscil·lar entre 8 i 10 €/kg 

en venda directa de mel produïda en Parcs Naturals. 
 

En funció dels possibles canals de comercialització de la mel produïda, s’aplicaran els preus de 
venda de la mel. 

 
e. La dignificació de la pràctica apícola, així com el caràcter experimental i divulgatiu de la promoció 

de bones pràctiques apícoles que pretén aquesta adjudicació de Concessió comporta uns sobre-
costos d’implantació i manteniment de l’abellar. 

 
Per tal d’instal·lar suports d’arnes homogenis, segons l’apartat II.3, es considera que cal 
realitzar una despesa inicial de 10 € per unitat. 
 
Per garantir el bon estat de les arnes, es preveu un cost de manteniment durant tot el període 
equivalent al 20% del valor de les arnes. A efectes de càlcul, una arna tipus Langstroth amb tres 
alces pot arribar a costar 110 € (Iva inclòs). 
 
Atenent a estudis consultats, s’ha considerat  un cost de maneig de 30 €/any per cada arna 
instal·lada. 

 
2. Contraprestació econòmica 
 

En el sector apícola és comú un pagament en espècie en forma de mel al propietari de la finca on 
s’ubica l’abellar. Normalment aquest pagament és de 0,5 a 1 kg de mel a l’any per arna 
instal·lada. 
 
La valoració econòmica de la taxa que el Titular de la Concessió hauria de pagar per l’ocupació 
de terrenys propietat de Diputació de Barcelona, es calcula en funció d’aquest costum sectorial. 
 
Ara bé, per tal d’afavorir el foment de bones pràctiques apícoles relacionades amb el maneig i 
seguretat de l’abellar, així com per fomentar els espais oberts aptes per a la floració, es considera 
oportú transformar l’import monetari d’aquesta taxa cap a una contraprestació en espècie en 
forma de treballs de manteniment i millora.  
 
Atenent al caràcter forestal dels aprofitaments apícoles, segons la llei 6/1988, de 30 de març, 
Forestal de Catalunya, aquests treballs de millora consistiran en la desbrossada de vegetació en el 
terreny ocupat per l’abellar i/o en la secció de servei de la xarxa viària dels Parcs gestionats per la 
Diputació de Barcelona, i en l’àmbit d’influència de l’assentament apícola.  

 

DESCRIPCIÓ DELS LOTS 
 
 
ÍNDEX GENERAL DE CADA LOT 
I.  DADES DEL LOT  
1. Introducció  
2. Antecedents i justificació  
3. Fitxa resum  
 
 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES  
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1. Condicions específiques de l’aprofitament apícola 
1.1.Àmbit  
1.2.Calendari 
1.3.Carrega apícola màxima (nombre d’arnes) 
2. Condicions específiques treballs de desbrossada de la vegetació  
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  infraestructures i 
edificacions  
 
III. VALORACIÓ ECONÒMICA  
1. Estimació d’ingressos i costos 
2. Compte d’explotació  
3. Contraprestació econòmica 
4. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora  
5. Balanç econòmic 
6. Contraprestació en espècie per l’ús comú especial de la concessió 
 
IV. PLÀNOLS 

 
LOT  núm. 1 

 
APROFITAMENT APÍCOLA A LES FINQUES CAN GRAU, LA MEZQUITA I MAS VENDRELL 

PARC DEL GARRAF 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
I. DADES DEL LOT 

 
1. Introducció 
 
L’objecte del present document és definir les condicions tècniques específiques que regiran a la 
concessió demanial d’ocupació temporal per a la instal·lació de dos abellars (amb una capacitat 
màxima de 100 arnes en total), destinats a la producció de mels i productes derivats entre les finques 
de Can Grau, La Mezquita i Mas Vendrell, propietat de la Diputació de Barcelona, i situades dins de 
l’àmbit del Parc del Garraf, al terme municipal d’Olivella. 
 
2. Antecedents i justificació 
 
En general, al Parc del Garraf es considera que les comunitats de pol·linitzadors silvestres 
establertes (abelles no mel·líferes silvestres, dípters i lepidòpters, entre d’altres) són suficients, per 
tant, l’adjudicació d’aquest aprofitament no cerca un augment d’agents pol·linitzadors sinó que 
s’emmarca en una línia d’actuació del Parc que pretén: 
 Orientar els aprofitaments apícoles implantats al Parc cap a un model de càrrega apícola 

sostenible i orientat a satisfer els aprofitaments locals, vinculats a la població del territori. 
 
 Promoure, experimentar i divulgar un seguit de bones pràctiques apícoles que garanteixin la 

producció de productes derivats de la mel de forma tradicional, tot mantenint alhora unes 
condicions zoosanitàries adequades i per tant minimitzant l’impacte sobre la fauna i la flora 
existent a la zona. 

 
 Dignificar la pràctica apícola amb uns estàndards de qualitat ambiental d’alt valor afegit, 

relacionats a la producció de productes mel·lífers en l’àmbit del Parc. 
 
 Garantir la viabilitat i seguretat de l’explotació apícola, salvaguardant els interessos de la Diputació 

de Barcelona referents a la gestió sostenible i duradora dels recursos naturals.  
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Les finques de Can Grau, La Mezquita i Mas Vendrell, tenen una extensió de 289 ha, 36,35 ha i 
169,63 ha, respectivament. A banda del pi blanc com a espècie arbòria en regeneració, la 
vegetació existent és bàsicament arbustiva o subarbustiva. I dins aquestes formacions hi han 
espècies amb una important floració i, per tant, d’especial interès per l’apicultura, com serien: el 
romaní, la farigola, l’espígol o bruc d’hivern. Aquestes condicions, han fet considerar al Parc la 
idoneïtat de promoure una concessió demanial per a la instal·lació de dos abellars.  
 
3. Fitxa resum 
 

Espai Natural: PARC DEL GARRAF 
Finca: Can Grau, La Mezquita i Mas Vendrell 
Municipi: Olivella 
Superfície total: 495 ha 
  
Tipus d’aprofitament: APÍCOLA - Mel i productes apícoles no derivats 
Espècie productora: Abella negra autòctona (Apis mellifera iberica)  
Càrrega apícola: 100 arnes (distribuïdes en dos abellars) 
Modalitat d’aprofitament: Abellar transhumant 
  
Durada de la concessió: 5 anys 
Treballs mínims de millora: 4.583 m2/any de desbrossada de la vegetació. 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc del Garraf 
Crta. de RatPenat a Plana Novella, km 3,5 
-08870 Sitges-  
Tel: 935 971 819 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
1. Condicions específiques de l’aprofitament apícola 

 
1.1. Àmbit 
 
L’abellar s’establirà a les finques, d’acord amb els límits assenyalats al plànol 1 d’aquest 
document, i atenent als criteris d’ubicació estipulats a l’apartat II del Plec de prescripcions 
tècniques. 
 
Aquestes finques estan ubicades a l’àmbit del Parc del Garraf, i per tant, en totes les actuacions 
relacionades amb aquesta concessió, s’haurà de donar compliment al Pla Especial d’Ordenació del 
Parc del Garraf, aprovada la darrera modificació en data 19 de novembre de 2001 (DOGC núm. 3592 
d’11 de març de 2002). 
 
1.2. Calendari 
 
Atenent a la promoció de bones pràctiques apícoles i donades les condicions climatològiques de 
l’àmbit d’ubicació de les finques, es preveu una ocupació periòdica de l’abellar, en la modalitat 
d’aprofitament apícola transhumant. 
 
1.3. Carrega apícola de les finques (nombre d’arnes) 
 
En primer lloc, s’ha realitzat el càlcul de la càrrega apícola màxima d’acord amb els límits i superfície 
de cada finca: 
 

 Finques  
Floració Can Grau La Mezquita Mas Vendrell total 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

170 
 

Bona 225,38 32,65 72,67 330,7 
Baixa 60,47 3,7 95,81 160 
Nul·la 3,13 0 1,14 4,3 

Dades en hectàrees 
 
Afegint els condicionants d’acord amb al grau de protecció, la floració de les finques podria arribar 
a alimentar de nèctar a la població de fins a 69 arnes d’abelles.  
 
1.4. Carrega apícola màxima (nombre d’arnes) 
 
A banda també s’ha realitzat un càlcul de la càrrega apícola màxima lligat al comportament real de 
les abelles, es a dir, a la seva capacitat de volar llargues distàncies cercant el nèctar, fins i tot, fora 
de la finca. Es resultat és que al conjunt de les finques es poden instal·lar com a màxim 100 arnes 
distribuïdes en dos abellars d’acord amb el plànol 1 d’aquest lot que determina l’àmbit de 
l’aprofitament, considerant: 
 
 Les coordenades UTM dels assentaments proposats.  
 El tipus de vegetació al voltant de l’assentament apícola. 
 Els diferents graus de protecció que estableix el Pla Especial. 
 La proximitat i nombre d’arnes autoritzades en explotacions apícoles veïnes. 
 Condicionants relacionats amb la conservació de la flora i la fauna. 
 
Seguint el procediment de càlcul del Plec de prescripcions, s’exposen els resultats a continuació: 
 
a. La caracterització de la floració en l’àmbit d’influència de l’assentament apícola, definit per un 

nucli d’1km de radi al voltant de l’abellar, és la següent: 
 

 Assentaments 
Floració Can Grau La Mezquita 

Bona 297,23 66,34 
Baixa 13,61 240,6 
Nul·la 3,33 7,22 

                           Dades en hectàrees 
 
b. El percentatge de solapament entre l’àrea circular de 1 km de radi al voltant de l’assentament 

apícola i els diferents graus de protecció que defineix el Pla Especial, és el següent: 
  

 Assentaments 
Zona Can Grau La Mezquita 
ZIN 95 % 58 % 

Agrícola 5 % 5 % 
ZIN (Zona d’interès natural) 

 
c. Segons el cens d’explotacions apícoles, facilitat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, s’han identificat 2 
assentaments propers a l’assentament proposat de La Mezquita, amb 218 arnes autoritzades en 
total, que comparteixen parcialment flora apícola amb les abelles de l’assentament proposat.  

 
d. Els condicionants preventius de protecció de flora i fauna han estat els següents: 
 
 A efectes de càlcul es considera que per cada km2 de baixa floració es podrien abastar les abelles 

de 12 arnes i per cada km2 de bona floració, les de 20 arnes. Es considera que les zones de nul·la 
floració no poden proveir a cap abella.  
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 En Zones d’Interès Natural (ZIN) es permet un aprofitament màxim del 80%, respecte al 

teòricament acceptable. 
 
 El nucli d’influència (1km de radi al voltant de l’abellar) proveeix, com a mínim, del 50% del pol·len 

a les abelles. La resta, el poden adquirir en la corona que l’envolta i en un radi màxim de 3 km. 
 
En conclusió, les finques de Can Grau, La Mezquita i Mas Vendrell, d’acord amb el punt 1.3., 
aportarien el 69 % del nèctar d’aquest aprofitament, i la resta s’obtindria fora en funció del 
comportament de les abelles. 
 
2. Condicions específiques dels treballs de desbrossada de la vegetació. 
 
Els treballs de desbrossada de la vegetació sempre tindran com objectiu la promoció de bones 
pràctiques apícoles i es faran d’acord amb l’apartat III del Plec de prescripcions tècniques i a la 
clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars que regula aquesta concessió. A banda, 
també es seguiran les regulacions que en matèria de tractaments forestals estableix el Pla 
Especial. 
 
Els treballs de millora consistents en la desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’abellar es 
realitzaran 1 cop l’any i s’ajustaran als períodes de menys floració de la vegetació, i preferentment, 
en els períodes de setembre-octubre o de gener-febrer. 
 
En funció de la fenologia de la vegetació i de la seva floració, es podrà previ acord entre el Director 
tècnic i el/la Titular de la Concessió, ajustar els períodes d’execució dels treballs de millora i/o a 
efectuar ajustos en els amidaments dels diferents treballs de millora, sempre salvaguardant 
l’import total dels mateixos i els preus unitaris de les actuacions.  
 
El titular de la concessió haurà de realitzar, com a mínim, 4.583 m2/any de treballs de 
desbrossada de la vegetació. 
 
 
 
 
 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infraestructures i edificacions 
 
L’adjudicació d’aquest aprofitament només contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’assentament apícola, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions tècniques, així 
com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat apícola, pels camins de la 
Diputació de Barcelona de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a l’emplaçament dels 
abellars. 
 
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a l’abellar. 
 
No es preveu l’afectació de cap edifici ni instal·lació de les finques, així doncs no es defineixen 
condicions específiques al respecte. 
 

III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
1. Estimació d’ingressos i costos 
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Atenent als criteris especificats a l’apartat V del Plec de prescripcions tècniques, els paràmetres, i els 
càlculs d’ingressos i costos de l’aprofitament apícola a efectuar al lot núm. 1, són els següents:  
 
a. En aquest lot els càlculs es realitzen referenciats a la producció de mel. 
 
b. Segons l’apartat II d’aquest document, el nombre màxim d’arnes a instal·lar és de 100 arnes, a 

distribuir en dos assentaments. 
 
c. La producció estimada de l’abellar del lot núm. 1 és de 1.960 Kg de mel a l’any, doncs es 

considera una reducció del 60% respecte la producció màxima. 
 

49 kg de mel/arna x  0,4 factor reductor = 19,6 kg de producció de mel a per cada arna i any 
 

19,6 kg de mel/arna x 100 arnes  = 1.960 kg de producció de mel a l’abellar cada any 
 

d. Pel nivell de producció i per la proximitat a un equipament del Parc, es considera que la mel 
produïda serà destinada a la venda particular en un 50% de la seva producció, (a un preu de 
venda de 8 €/kg). L’altre 50% es destinaria a la venda a l’engròs, amb un preu de venda de 3€/kg. 
Per tant, la venda de la mel pot aportar al Titular de la Concessió uns ingressos de 10.780 €/any. 

 
1960 kg de mel x (0,5x8 €/kg) + 1960 kg de mel x (0,5x3 €/kg) = 10.780 € de ingressos anuals 

aproximats 
 
e. Els costos de manteniment i gestió de l’abellar són els següents: 
 
 Instal·lació de suports: 1.000 €. 

 
100 arnes x 10 €/arna = 1000 € de cost d’instal·lació de suports 

 

 

 

 Manteniment d’arnes: 412,5 €/any. 
 

100 arnes x 110 €/arna x 0,15 = 1.650 €  =  412,5(*) € de manteniment anual d’arnes 

(*) Es considera que el manteniment de les arnes serà a partir del 1r any d’aprofitament 
 

 Maneig de l’abellar: 3.000 €/any. 
 

100 arnes x 30 €/arna i any = 3.000 € de despeses de manteniment normals/any 

 
2. Compte d’explotació 
 
El compte d’explotació aproximat per als 5 anys de concessió és el següent: 
 
     Any     
 1 2 3 4 5 
Ingressos (I)       
Venda de mel 0 € 10.780 € 10.780 € 10.780 € 10.780 €

 
Despeses (D)       
Implantació 1.000 €      
Manteniment d’arnes 0 € 412,5  € 412,5  € 412,5  € 412,5  €
Maneig d’arnes 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €
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Balanç econòmic (I-D) -4.000 € 7.367,5 € 7.367,5 € 7.367,5 € 7.367,5 €
      

Total ingressos (I) 43.120 €
Total despeses (D) 17.650 €

Expectativa del benefici total de l’explotació (I-D) 25.470 €
Mitjana anual del període 5.094 €

 
Tot i que les dades de càlcul són aproximades, doncs no contemplen aspectes com les possibles 
reposicions de suports i/o eixams, ingressos addicionals per productes diferents a la mel, diferents 
tipologies de mel, capitalitzacions, amortitzacions, etc., si que permeten aportar un ordre de 
magnitud d’avaluar el just-i-preu de l’adjudicació considerant el risc i ventura a que es veu sotmès 
aquest tipus d’aprofitament. 
 
3. Contraprestació econòmica 
 
En el cas d’aquestes finques es considera oportú aplicar el llindar mínim de pagament en forma de 
mel,  es a dir, 0,5 kg per arna i any, així doncs, el valor d’aquesta mel seria de 275 €/any. 
  

100 arnes x 0,5 kg/arna i any x 5,5 € de mitja/kg de mel = 275 €/any 
 

Aquesta monetarització de la contraprestació en espècie representa un 5,4 % sobre el benefici anual 
estimat segons el compte d’explotació de l’apartat anterior, i per tant, es pot considerar un preu just 
d’adjudicació. 
 
4. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora 
 
Segons l’apartat V del Plec de prescripcions tècniques, en els aprofitaments apícoles es 
transformarà la contraprestació econòmica en una contraprestació en espècie en forma de treballs 
de manteniment i millora. 
En el cas de les finques esmentades s’ha considerat un cost de manteniment de la vegetació en 
l’àmbit de l’abellar de 0,06 €/m2, per tant:  
 

 Desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola. 
 

2 abellars x 2292 m
2
/abellar = 4.583 m

2 
de desbrossada 

 
4.583 m

2 x 0,06 €/m² = 275 €/any de manteniment de la vegetació dels abellars 
Per tant, el quadre resum d’amidaments i de costos d’execució dels diferents treballs de 
manteniment i millora és el següent: 

 
Actuació Amidament Preu unitari Cost total 
Desbrossada de vegetació en l’àmbit 
de l’assentament apícola 4.583 m2/any 0,06 €/m2 275 €/any 

  
Total execució material treballs de desbrossada de la vegetació 275 €/any 

 
5. Balanç econòmic 
 
El valor net anual (Vn) a pagar pel Titular de la Concessió és igual al valor de la monetarització de la 
contraprestació econòmica en forma de mel, i que regeix la majoria d’autoritzacions d’ocupació de 
terrenys  privats, menys el cost dels treballs de manteniment i millora que es realitzen en l’àmbit de 
l’abellar i de les finques de Can Grau, La Mezquita i Mas Vendrell: 
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Vn = 275 €/any de valor de la mel – 275 €/any de cost dels treballs de millora = 0 €/any 

 
6. Contraprestació en espècie per l’ús comú especial de la concessió. 
 
La contraprestació en espècie consistirà en l’obligatorietat de realitzar els treballs de desbrossada de 
vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola especificats en l’apartat II.2 del present lot. 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió d’aquest lot serà el següent: 
 
 La proposta a l’alça dels metres quadrats mínims de tots els treballs de desbrossada a 

realitzar (4.583 m2/any) en els termes establerts a l’apartat II.2 del present lot i a la clàusula 9 
del Plec de clàusules administratives particulars. 

 
Puntuació fins a 100 punts 
 
S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes que igualin els metres quadrats mínims de 
treballs de desbrossada a realitzar  (4.583 m2/any) i la màxima puntuació a l’oferta més alta, 
puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOT  núm. 2 
 

APROFITAMENT APÍCOLA A LES FINQUES CODINES, PLANESSES I SANT MOI 
PARC DE MONTESQUIU 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 

I. DADES DEL LOT 
 
1. Introducció 
 
L’objecte del present document és definir les condicions tècniques específiques que regiran a la 
concessió demanial d’ocupació temporal per a la instal·lació de dos abellars (amb una capacitat 
màxima de 100 arnes en total), destinats a la producció de mels i productes derivats a les finques de 
les Codines, Planesses i Sant Moi, propietat de la Diputació de Barcelona, i situades dins de l’àmbit 
del Parc del Montesquiu, al terme municipal de Montesquiu. 
 
 
2. Antecedents i justificació 
 
En general, al Parc de Montesquiu es considera que les comunitats de pol·linitzadors silvestres 
establertes (abelles no mel·líferes silvestres, dípters i lepidòpters, entre d’altres) són suficients, per 
tant, l’adjudicació d’aquest aprofitament no cerca un augment d’agents pol·linitzadors sinó que 
s’emmarca en una línia d’actuació del Parc que pretén: 
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 Orientar els aprofitaments apícoles implantats al Parc cap a un model de càrrega apícola 

sostenible i orientat a satisfer els aprofitaments locals, vinculats a la població del territori. 
 
 Promoure, experimentar i divulgar un seguit de bones pràctiques apícoles que garanteixin la 

producció de productes derivats de la mel de forma tradicional, tot mantenint alhora unes 
condicions zoosanitàries adequades i per tant minimitzant l’impacte sobre la fauna i la flora 
existent a la zona. 

 
 Dignificar la pràctica apícola amb uns estàndards de qualitat ambiental d’alt valor afegit, 

relacionats a la producció de productes mel·lífers en l’àmbit del Parc. 
 
 Garantir la viabilitat i seguretat de l’explotació apícola, salvaguardant els interessos de la Diputació 

de Barcelona referents a la gestió sostenible i duradora dels recursos naturals.  
 
Les finques de les Codines, Planesses i Sant Moi, tenen una extensió de 110,12 ha, 292,70 ha i 
151,07 ha, respectivament. Dins les diferents comunitats vegetals podem trobar pinedes de pi roig, 
fagedes o rouredes de roure martinenc A banda, també hi han formacions arbustives (boix, 
ginebró, arboç...) prats i pastures i arbres de ribera que habiten a la llera del riu Ter. I dins 
aquestes formacions, hi han espècies amb una important floració i, per tant, d’especial interès per 
l’apicultura, com serien les robinies a les lleres del riu. Aquestes condicions, han fet considerar al 
Parc la idoneïtat de promoure una Concessió d’ocupació temporal per a la instal·lació de dos 
abellars.  
 
3. Fitxa resum 
 

Espai Natural: PARC DE MONTESQUIU 
Finca: Codines, Planesses i Sant Moi 
Municipi: Montesquiu 
Superfície total: 553,89 ha 
  
Tipus d’aprofitament: APÍCOLA - Mel i productes apícoles no derivats 
Espècie productora: Abella negra autòctona (Apis mellifera iberica)  

Càrrega apícola: 
100 arnes (distribuïdes en dos abellars de 50 
cadascun) 

Modalitat d’aprofitament: Abellar estant (no transhumant) 
  
Durada de la concessió: 5 anys 
Treballs mínims de millora: 4.583 m2/any  de desbrossada de la vegetació. 

Comunicacions:  

Oficina del Parc del Castell de Montesquiu 
Masoveria del Castell de Montesquiu 
-08585 Montesquiu-  
Tel: 934 727 600 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
1. Condicions específiques de l’aprofitament apícola 
 
1.1. Àmbit 
 
L’abellar s’establirà a les finques, d’acord amb els límits assenyalats al plànol 1 d’aquest 
document, i atenent als criteris d’ubicació estipulats a l’apartat II del Plec de prescripcions 
tècniques. 
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Aquesta finques estan ubicades a l’àmbit del Parc del Montesquiu, i per tant, en totes les actuacions 
relacionades amb aquesta concessió, s’haurà de donar compliment al Pla Especial d’Ordenació del 
Parc del Montesquiu, aprovada la darrera modificació en data 2 d’abril de 1998 (DOGC núm. 2672 de 
2 de juliol de 1998). 
 
1.2. Calendari 
 
Atenent a la promoció de bones pràctiques apícoles i donades les condicions climatològiques de 
l’àmbit d’ubicació de les finques, es preveu una ocupació periòdica de l’abellar, en la modalitat 
d’aprofitament apícola transhumant. 
 
1.3. Carrega apícola de les finques (nombre d’arnes) 
 
En primer lloc, s’ha realitzat el càlcul de la càrrega apícola màxima d’acord amb els límits i superfície 
de cada finca: 
 

 Finques 
Floració Codines Planesses Sant Moi total 

Bona 8,24 11,03 8,47 27,74 
Baixa 98,68 276,71 140,18 515,57 
Nul·la 3,20 4,96 2,42 10,58 

                         
         Dades en hectàrees 
 
Afegint els condicionants d’acord amb al grau de protecció, la floració de les finques podria arribar 
a alimentar de nèctar a la població de fins a 67 arnes d’abelles.  
 
 
 
 
1.4. Carrega apícola màxima (nombre d’arnes) 
 
A banda també s’ha realitzat un càlcul de la càrrega apícola màxima lligat al comportament real de 
les abelles, es a dir, a la seva capacitat de volar llargues distàncies cercant el nèctar, fins i tot, fora 
de la finca. Es resultat és que al conjunt de les finques es poden instal·lar com a màxim 130 arnes, 
tot i que la proposta del lot és la instal·lació de 100 arnes distribuïdes en dos abellars: un de 50 a 
Les Codines i un altre de 50 a Sant Moí, d’acord amb el plànol 1 d’aquest lot que determina l’àmbit 
de l’aprofitament, considerant: 
 

 Les coordenades UTM dels assentaments proposats.  
 El tipus de vegetació al voltant de l’assentament apícola. 
 Els diferents graus de protecció que estableix el Pla Especial. 
 La proximitat i nombre d’arnes autoritzades en explotacions apícoles veïnes. 
 Condicionants relacionats amb la conservació de la flora i la fauna. 

 
Seguint el procediment de càlcul del Plec de prescripcions, s’exposen els resultats a continuació: 
 
a. La caracterització de la floració en l’àmbit d’influència de l’assentament apícola, definit per un 

nucli d’1km de radi al voltant de l’abellar, és la següent: 
 

 Assentaments 
Floració Codines Sant Moi 
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Bona 39,19 24,5 
Baixa 250,67 263,43 
Nul·la 24,26 26,23 

                           Dades en hectàrees 
 
b. El percentatge de solapament entre l’àrea circular de 1 km de radi al voltant de l’assentament 

apícola i els diferents graus de protecció que defineix el Pla Especial, és el següent: 
 

 Assentaments 
Zona Codines Sant Moi 

Agrícola 17 % 0 % 
Forestal 47 % 48 % 

Tractament 
especial 

4 % 3 % 

 
c. Els condicionants preventius de protecció de flora i fauna han estat els següents: 

 
 A efectes de càlcul es considera que per cada km2 de baixa floració es podrien abastar les abelles 

de 12 arnes i per cada km2 de bona floració, les de 20 arnes. Es considera que les zones de nul·la 
floració no poden proveir a cap abella.  

 
 El nucli d’influència (1km de radi al voltant de l’abellar) proveeix, com a mínim, del 50% del pol·len 

a les abelles. La resta, el poden adquirir en la corona que l’envolta i en un radi màxim de 3 km. 
 
En conclusió, les finques de Codines, Planesses i Sant Moi, d’acord amb el punt 1.3., aportarien el 
67 % del nèctar d’aquest aprofitament, i la resta s’obtindria fora en funció del comportament de les 
abelles. 
 
 
2. Condicions específiques dels treballs de desbrossada de la vegetació. 
 
Els treballs de desbrossada de la vegetació sempre tindran com objectiu la promoció de bones 
pràctiques apícoles i es faran d’acord amb l’apartat III del Plec de prescripcions tècniques i a la 
clàusula 19 del Plec de clàusules administratives que regula aquesta concessió. A banda, també es 
seguiran les regulacions que en matèria de tractaments forestals estableix el Pla Especial. 
 
Els treballs de millora consistents en la desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’abellar es 
realitzaran 1 cop l’any i s’ajustaran als períodes de menys floració de la vegetació, i preferentment, 
en els períodes de setembre-octubre o de gener-febrer. 
 
En funció de la fenologia de la vegetació i de la seva floració, es podrà previ acord entre el Director 
tècnic i el/la Titular de la Concessió, ajustar els períodes d’execució dels treballs de millora i/o a 
efectuar ajustos en els amidaments dels diferents treballs de millora, sempre salvaguardant 
l’import total dels mateixos i els preus unitaris de les actuacions.  
El titular de la concessió haurà de realitzar, com a mínim, 4.583 m2/any de treballs de 
desbrossada de la vegetació. 
 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infraestructures i edificacions 
L’adjudicació d’aquest aprofitament només contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’assentament apícola, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions tècniques, així 
com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat apícola, pels camins de la 
Diputació de Barcelona de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a l’emplaçament dels 
abellars. 
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L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a l’abellar. 
 
No es preveu l’afectació de cap edifici ni instal·lació de les finques, així doncs no es defineixen 
condicions específiques al respecte. 
 

III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

1. Estimació d’ingressos i costos 
 
Atenent als criteris especificats a l’apartat V del Plec de prescripcions tècniques, els paràmetres, i els 
càlculs d’ingressos i costos de l’aprofitament apícola a efectuar al lot núm. 2, són els següents:  
a.  En aquest lot els càlculs es realitzen referenciats a la producció de mel. 
 
b. Segons l’apartat II d’aquest document, el nombre màxim d’arnes a instal·lar és de 100 arnes. 
 
c. La producció estimada de l’abellar del lot núm. 2 és de 1.960 Kg de mel a l’any, doncs es 

considera una reducció del 60% respecte la producció màxima. 
 

49 kg de mel/arna x  0,4 factor reductor = 19,6 kg de producció de mel a per cada arna i any 
 

19,6 kg de mel/arna x 100 arnes  = 1.960 kg de producció de mel a l’abellar cada any 
 

d. Pel nivell de producció i per la proximitat a un equipament del Parc, es considera que la mel 
produïda serà destinada a la venda particular en un 50% de la seva producció, (a un preu de 
venda de 8 €/kg). L’altre 50% es destinaria a la venda a l’engròs, amb un preu de venda de 3€/kg. 
Per tant, la venda de la mel pot aportar al Titular de la Concessió uns ingressos de 10.780 €/any. 

 
1.960 kg de mel x (0,5x8 €/kg) + 1.960 kg de mel x (0,5x3 €/kg) = 10.780 € de ingressos anuals aproximats 

 
e. Els costos de manteniment i gestió de l’abellar són els següents: 
 
  Instal·lació de suports: 1.000 €. 

 
100 arnes x 10 €/arna = 1000 € de cost d’instal·lació de suports 

 

 Manteniment d’arnes: 412,5 €/any. 
 

100 arnes x 110 €/arna x 0,15 = 1.650 € =  412,5(*) € de manteniment anual d’arnes 

(*) Es considera que el manteniment de les arnes serà a partir del 1r any d’aprofitament 
 

 Maneig de l’abellar: 3.000 €/any. 
 

100 arnes x 30 €/arna i any = 3.000 € de despeses de manteniment normals/any 
 

2. Compte d’explotació 
 
El compte d’explotació aproximat per als 5 anys de concessió és el següent: 
 
     Any     
 1 2 3 4 5 
Ingressos (I)       
Venda de mel 0 € 10.780 € 10.780 € 10.780 € 10.780 €

 
Despeses (D)       
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Implantació 1.000 €      
Manteniment d’arnes 0 € 412,5 € 412,5 € 412,5 € 412,5 €
Maneig d’arnes 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €
        
Balanç econòmic (I-D) -4.000 € 7.367,5 € 7.367,5 € 7.367,5 € 7.367,5 €
      

Total ingressos (I) 43.120 €
Total despeses (D) 17.650 €

Expectativa del benefici total de l’explotació (I-D) 25.470 €
Mitjana anual del període 5.094 €

 
Tot i que les dades de càlcul són aproximades, doncs no contemplen aspectes com les possibles 
reposicions de suports i/o eixams, ingressos addicionals per productes diferents a la mel, diferents 
tipologies de mel, capitalitzacions, amortitzacions, etc., si que permeten aportar un ordre de 
magnitud d’avaluar el just-i-preu de l’adjudicació considerant el risc i ventura a que es veu sotmès 
aquest tipus d’aprofitament. 
 
3. Contraprestació econòmica 
 
En el cas d’aquestes finques es considera oportú aplicar el llindar mínim de pagament en forma de 
mel,  es a dir, 0,5 kg per arna i any, així doncs, el valor d’aquesta mel seria de 275 €/any. 
  

100 arnes x 0,5 kg/arna i any x 5,5 € de mitja/kg de mel = 275 €/any 
 

Aquesta monetarització de la contraprestació en espècie representa un 5,4 % sobre el benefici anual 
estimat segons el compte d’explotació de l’apartat anterior, i per tant, es pot considerar un preu just 
d’adjudicació. 
 
4. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora 
 
Segons l’apartat V del Plec de prescripcions tècniques, en els aprofitaments apícoles es 
transformarà la contraprestació econòmica en una contraprestació en espècie en forma de treballs 
de manteniment i millora. 
 
En el cas de les finques esmentades s’ha considerat un cost de manteniment de la vegetació en 
l’àmbit de l’abellar de 0,06 €/m2, per tant:  
 

 Desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola. 
 

2 abellars x 2.291,67 m
2
/abellar = 4.583,33 m

2 
de desbrossada 

 
4.583,33 m

2 x 0,06 €/m² = 275 €/any de manteniment de la vegetació dels abellars 
 

Per tant, el quadre resum d’amidaments i de costos d’execució dels diferents treballs de 
manteniment i millora és el següent: 

 
Actuació Amidament Preu unitari Cost total 
Desbrossada de vegetació en l’àmbit 
de l’assentament apícola 4.583 m2/any 0,06 €/m2 275 €/any 

  
Total execució material treballs de desbrossada de la vegetació 275 €/any 

 
5. Balanç econòmic 
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El valor net anual (Vn) a pagar pel Titular de la Concessió és igual al valor de la monetarització de la 
contraprestació econòmica en forma de mel, i que regeix la majoria d’autoritzacions d’ocupació de 
terrenys  privats, menys el cost dels treballs de manteniment i millora que es realitzen en l’àmbit de 
l’abellar i de les finques: 
 

Vn = 275 €/any de valor de la mel – 275 €/any de cost dels treballs de millora = 0 €/any 
 
6. Contraprestació en espècie per l’ús comú especial de la concessió. 
 
La contraprestació en espècie consistirà en l’obligatorietat de realitzar els treballs de desbrossada de 
vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola especificats en l’apartat II.2 del present lot. 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió d’aquest lot serà el següent: 
 
 La proposta a l’alça dels metres quadrats mínims de tots els treballs de desbrossada a 

realitzar (4.583 m2/any) en els termes establerts a l’apartat II.2 del present lot i a la clàusula 9 
del Plec de clàusules administratives particulars. 

 
Puntuació fins a 100 punts 
 
S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes que igualin els metres quadrats mínims de 
treballs de desbrossada a realitzar  (4.583 m2/any) i la màxima puntuació a l’oferta més alta, 
puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional. 

 
LOT  núm. 3 

 
APROFITAMENT APÍCOLA A LA  FINCA  

DE L’OBAC 
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ  

DEL MUNT I L’OBAC 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
IV. DADES DEL LOT 

 
1. Introducció 

 
L’objecte del present document és definir les condicions tècniques específiques que regiran a la 
concessió demanial d’ocupació temporal per a la instal·lació d’una explotació apícola (amb una 
capacitat màxima de 58 arnes en total), destinada a la producció de mels i productes derivats a la 
finca de l’Obac, propietat de la Diputació de Barcelona, i situada dins de l’àmbit del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, entre els termes municipals de Terrassa i Vacarisses. 
 

2. Antecedents i justificació 
 
En general, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac es considera que les comunitats de 
pol·linitzadors silvestres establertes (abelles no mel·líferes silvestres, dípters i lepidòpters, entre 
d’altres) són suficients, per tant, l’adjudicació d’aquest aprofitament no cerca una augment 
d’agents pol·linitzadors sinó que s’emmarca en una línia d’actuació del Parc que pretén: 
 
 Orientar els aprofitaments apícoles implantats al Parc cap a un model de càrrega apícola 

sostenible i orientat a satisfer els aprofitaments locals, vinculats a la població del territori. 
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 Promoure, experimentar i divulgar un seguit de bones pràctiques apícoles que garanteixin la 
producció de productes derivats de la mel de forma tradicional, tot mantenint alhora unes 
condicions zoosanitàries adequades i per tant minimitzant l’impacte sobre la fauna i la flora 
existent a la zona. 

 
 Dignificar la pràctica apícola amb uns estàndards de qualitat ambiental d’alt valor afegit, 

relacionats a la producció de productes mel·lífers en l’àmbit del Parc. 
 
 Garantir la viabilitat i seguretat de l’explotació apícola, salvaguardant els interessos de la Diputació 

de Barcelona referents a la gestió sostenible i duradora dels recursos naturals.  
 
La finca de l’Obac te una superfície de 670,27 ha. La seva vegetació, entre formacions rocalloses 
de conglomerat, ve representada per alzinars i pinedes de pi blanc. Aquestes formacions, quan 
han estat afectades per antics incendis forestals, presenten una estructura arbustiva o de 
regenerat acompanyada per un estrat arbustiu i subarbustiu ric en espècies amb una important 
floració i, per tant, d’especial interès per l’apicultura, com serien: el romaní, la farigola, l’espígol o 
bruc d’hivern. Aquestes condicions, han fet considerar la idoneïtat de promoure una Concessió 
d’ocupació temporal per a la instal·lació de dos abellars.  
 
3. Fitxa resum 
 

Espai Natural: PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT 
Finques: L’Obac  
Municipi: Terrassa i Vacarisses 
Superfície total: 670,27 ha 
  
Tipus d’aprofitament: APÍCOLA - Mel i productes apícoles no derivats 
Espècie productora: Abella negra autòctona (Apis mellifera iberica)  
Càrrega apícola: 58 arnes (en dos abellars) 
Modalitat d’aprofitament: Abellar transhumant 
  
Durada de la concessió: 5 anys 
Treballs mínims de millora: 2.658 m2/any de desbrossada de la vegetació. 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac 
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8 
-08230- Mura 
Tel. 93 831 73 00 

 
(*) En cas que l’adjudicatari finalment oferti un nombre inferior a 50 arnes, aquestes es podran 
ubicar en un sol assentament. 
 

V. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 
 
1. Condicions específiques de l’aprofitament apícola 
 
1.1. Àmbit 
 
L’abellar s’establirà a la finca de l’Obac, d’acord amb els límits assenyalats al plànol 1 d’aquest 
document, i atenent als criteris d’ubicació estipulats a l’apartat II del Plec de prescripcions 
tècniques. 
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Aquesta finca està ubicada dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i per tant, 
en totes les actuacions relacionades amb aquesta Llicència, s’haurà de donar compliment al Pla 
Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac, aprovat definitivament el 19 de juny de 1998 (DOGC núm. 2721, de 09.09.98). 
 
1.2. Calendari 
 
Atenent a la promoció de bones pràctiques apícoles i donades les condicions climatològiques de 
l’àmbit d’ubicació de la finca, es preveu una ocupació periòdica de l’abellar, en la modalitat 
d’aprofitament apícola transhumant. 
 
1.3. Carrega apícola de la finca (nombre d’arnes) 
 
En primer lloc, s’ha realitzat el càlcul de la càrrega apícola màxima d’acord amb els límits i superfície 
de la finca: 
 

 Finca 
Floració L’Obac 

Bona 48,01 
Baixa 580,28 
Nul·la 41,98 

                                                           Dades en hectàrees 
 
Afegint els condicionants d’acord amb al grau de protecció, la floració de la finca podria arribar a 
alimentar de nèctar a la població de fins a 63 arnes d’abelles.  
 
1.4. Carrega apícola màxima (nombre d’arnes) 
 
A banda també s’ha realitzat un càlcul de la càrrega apícola màxima lligat al comportament real de 
les abelles, es a dir, a la seva capacitat de volar llargues distàncies cercant el nèctar, fins i tot, fora 
de la finca. Es resultat és que al conjunt de la finca es poden instal·lar com a màxim 58 arnes, 
distribuïdes en dos abellars (en cas que l’adjudicatari finalment oferti un nombre inferior a 50 
arnes, aquestes es podran ubicar en un sol assentament), d’acord amb el plànol 1 d’aquest lot que 
determina l’àmbit de l’aprofitament, considerant: 
 
 Les coordenades UTM dels assentaments proposats.  
 El tipus de vegetació al voltant de l’assentament apícola. 
 Els diferents graus de protecció que estableix el Pla Especial. 
 La proximitat i nombre d’arnes autoritzades en explotacions apícoles veïnes. 
 Condicionants relacionats amb la conservació de la flora i la fauna. 
 
Seguint el procediment de càlcul del Plec de prescripcions, s’exposen els resultats a continuació: 
 
a. La caracterització de la floració en l’àmbit d’influència de l’assentament apícola, definit per un 

nucli d’1km de radi al voltant de l’abellar, és la següent: 
 

 Assentament 
Floració L’Obac 

Bona 18,79 
Baixa 271,4 
Nul·la 23,97 

                                                           Dades en hectàrees 
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b. El percentatge de solapament entre l’àrea circular de 1 km de radi al voltant de l’assentament 
apícola i els diferents graus de protecció que defineix el Pla Especial, és el següent: 

  
 Assentament 

Zona L’Obac 
ZIN 96 % 

ZAINEP 0,3 % 
                 ZIN (Zona d’interès natural), ZAINEP (Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic). 
 
c. Els condicionants preventius de protecció de flora i fauna han estat els següents: 
 
 A efectes de càlcul es considera que per cada km2 de baixa floració es podrien abastar les 

abelles de 12 arnes i per cada km2 de bona floració, les de 20 arnes. Es considera que les 
zones de nul·la floració no poden proveir a cap abella.  

 
 En Zones d’Interès Natural (ZIN) es permet un aprofitament màxim del 80%, respecte al 

teòricament acceptable, i en Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic (ZAINEP) es 
permet un aprofitament màxim del 40%, respecte al teòricament acceptable. 

 El nucli d’influència (1km de radi al voltant de l’abellar) proveeix, com a mínim, del 50% del 
pol·len a les abelles. El 50 % restant, l’adquiririen en la corona que l’envolta i que tindria un radi 
de 3 km.  

 
En conclusió, la finca de l’Obac, d’acord amb el punt 1.3., aportaria el 100 % del nèctar d’aquest 
aprofitament. 
 
2. Condicions específiques dels treballs de desbrossada de la vegetació. 
 
Els treballs de desbrossada de la vegetació sempre tindran com objectiu la promoció de bones 
pràctiques apícoles i es faran d’acord amb l’apartat III del Plec de prescripcions tècniques i a la 
clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars que regula aquesta concessió. A banda, 
també es seguiran les regulacions que en matèria de tractaments forestals estableix el Pla 
Especial. 
Els treballs de millora consistents en la desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’abellar es 
realitzaran 1 cop l’any i s’ajustaran als períodes de menys floració de la vegetació, i preferentment, 
en els períodes de setembre-octubre o de gener-febrer. 
 
En funció de la fenologia de la vegetació i de la seva floració es podrà, previ acord entre el Director 
tècnic i el/la Titular de la Concessió, ajustar els períodes d’execució dels treballs de millora i/o a 
efectuar ajustos en els amidaments dels diferents treballs de millora, sempre salvaguardant 
l’import total dels mateixos i els preus unitaris de les actuacions.  
 
El titular de la concessió haurà de realitzar, com a mínim, 2.658 m2/any de treballs de 
desbrossada de la vegetació. 
 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infraestructures i edificacions 
 
L’adjudicació d’aquest aprofitament només contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’assentament apícola, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions tècniques, així 
com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat apícola, pels camins de la 
Diputació de Barcelona de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a l’emplaçament de 
l’abellar. 
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L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a l’abellar. 
 
No es preveu l’afectació de cap edifici ni instal·lació de la finca, així doncs no es defineixen 
condicions específiques al respecte. 
 

VI. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
1. Estimació d’ingressos i costos 
 
Atenent als criteris especificats a l’apartat V del Plec de prescripcions tècniques, els paràmetres, i els 
càlculs d’ingressos i costos de l’aprofitament apícola a efectuar al lot núm. 3, són els següents:  
 
a.  En aquest lot els càlculs es realitzen referenciats a la producció de mel. 
 
b. Segons l’apartat II d’aquest document, el nombre màxim d’arnes a instal·lar és de 58 arnes. 
 
c. La producció estimada de l’abellar del lot núm. 3 és de 1.137 Kg de mel a l’any, doncs es 

considera una reducció del 60% respecte la producció màxima. 
 

49 kg de mel/arna x  0,4 factor reductor = 19,6 kg de producció de mel a per cada arna i any 
 

19,6 kg de mel/arna x 58 arnes  = 1.137 kg de producció de mel a l’abellar cada any 
 

d. Pel nivell de producció i per la proximitat a un equipament del Parc, es considera que la mel 
produïda serà destinada a la venda particular en un 50% de la seva producció, (a un preu de 
venda de 8 €/kg). L’altre 50% es destinaria a la venda a l’engròs, amb un preu de venda de 3€/kg. 
Per tant, la venda de la mel pot aportar al Titular de la Concessió uns ingressos de 6.252,4 €/any. 

 
1.137 kg de mel x (0,5x8 €/kg) + 1.137 kg de mel x (0,5x3 €/kg) = 6.252,4 € de ingressos anuals aproximats 

e. Els costos de manteniment i gestió de l’abellar són els següents: 
 
  Instal·lació de suports: 580 €. 

 
58 arnes x 10 €/arna = 580 € de cost d’instal·lació de suports 

 

 Manteniment d’arnes: 239,25 €/any. 
 

58 arnes x 110 €/arna x 0,15 = 957 €  =  239,25(*) € de manteniment anual d’arnes 

(*) Es considera que el manteniment de les arnes serà a partir del 1r any d’aprofitament 
 

 Maneig de l’abellar: 1.740 €/any. 
 

58 arnes x 30 €/arna i any = 1.740 € de despeses de manteniment normals/any 

 
2. Compte d’explotació 

 
El compte d’explotació aproximat per als 5 anys de concessió és el següent: 
 
 
     Any     
 1 2 3 4 5 
Ingressos (I)       
Venda de mel 0 € 6.252 € 6.252 € 6.252 € 6.252 €
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Despeses (D)       
Implantació 580 €      
Manteniment d’arnes 0 € 239,25 € 239,25 € 239,25 € 239,25 €
Maneig d’arnes 1.740 € 1.740 € 1.740 € 1.740 € 1.740 €
        
Balanç econòmic (I-D) -2.320 € 4.272,75 

€
4.272,75 

€
4.272,75 

€ 
4.272,75 

€
      

Total ingressos (I) 25.010 €
Total despeses (D) 10.237 €

Expectativa del benefici total de l’explotació (I-D) 14.773 €
Mitjana anual del període 2.954,6 €

 
Tot i que les dades de càlcul són aproximades, doncs no contemplen aspectes com les possibles 
reposicions de suports i/o eixams, ingressos addicionals per productes diferents a la mel, diferents 
tipologies de mel, capitalitzacions, amortitzacions, etc., si que permeten aportar un ordre de 
magnitud d’avaluar el just-i-preu de l’adjudicació considerant el risc i ventura a que es veu sotmès 
aquest tipus d’aprofitament. 
 
3. Contraprestació econòmica 
 
En el cas d’aquestes finques es considera oportú aplicar el llindar mínim de pagament en forma de 
mel,  es a dir, 0,5 kg per arna i any, així doncs, el valor d’aquesta mel seria de 159,5 €/any. 
  

58 arnes x 0,5 kg/arna i any x 5,5 € de mitja/kg de mel = 159,5 €/any 
 

Aquesta monetarització de la contraprestació en espècie, representa un 5,4 % sobre el benefici 
anual estimat segons el compte d’explotació de l’apartat anterior, i per tant, es pot considerar un preu 
just d’adjudicació. 
 
4. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora 
 
Segons l’apartat V del Plec de prescripcions tècniques, en els aprofitaments apícoles es 
transformarà la contraprestació econòmica en una contraprestació en espècie en forma de treballs 
de manteniment i millora. 
 
En el cas d’aquestes finques, s’ha considerat un cost de manteniment de la vegetació en l’àmbit de 
l’abellar de 0,06 €/m2, i per tant:  
 

 Desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola. 
 

1 abellar x 2.658 m
2
/abellar = 2.658 m

2 
de desbrossada 

 
2.658 m

2 x 0,06 €/m² = 159,5 €/any de manteniment de la vegetació del abellar 
 

Per tant, el quadre resum d’amidaments i de costos d’execució dels diferents treballs de 
manteniment i millora és el següent: 
Actuació Amidament Preu unitari Cost total 
Desbrossada de vegetació en 
l’àmbit de l’assentament apícola 2.658 m2 0,06 €/m2 

159,5 
€/any 
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Total execució material treballs de desbrossada de la vegetació 
159,5 
€/any 

 
5. Balanç econòmic 
 
El valor net anual (Vn) a pagar pel Titular de la Concessió és igual al valor de la monetarització de la 
contraprestació econòmica en forma de mel, i que regeix la majoria d’autoritzacions d’ocupació de 
terrenys  privats, menys el cost dels treballs de manteniment i millora que es realitzen en l’àmbit de 
l’abellar i de la finca: 
 

Vn = 159,5 €/any de valor de la mel – 159,5 €/any de cost dels treballs de millora = 0 €/any 
 
 
 
 

6. Contraprestació en espècie per l’ús comú especial de la concessió. 
 
La contraprestació en espècie consistirà en l’obligatorietat de realitzar els treballs de desbrossada de 
vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola especificats en l’apartat II.2 del present lot. 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió d’aquest lot serà el següent: 
 
 La proposta a l’alça dels metres quadrats mínims de tots els treballs de desbrossada a 

realitzar (2.658 m2/any) en els termes establerts a l’apartat II.2 del present lot i a la clàusula 9 
del Plec de clàusules administratives particulars. 

 
Puntuació fins a 100 punts 
 
S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes que igualin els metres quadrats mínims de 
treballs de desbrossada a realitzar (2.658 m2/any) i la màxima puntuació a l’oferta més alta, 
puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional. 

 
LOT  núm. 4 

 
APROFITAMENT APÍCOLA A LES  FINQUES  

DE LA MUNTADA I CAL MARQUET DE LA ROCA 
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ  

DEL MUNT I L’OBAC 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
I. DADES DEL LOT 

 
1. Introducció 
 
L’objecte del present document és definir les condicions tècniques específiques que regiran a la 
concessió demanial d’ocupació temporal per a la instal·lació d’un o dos abellars (amb una capacitat 
màxima de 40 arnes en total), destinat a la producció de mels i productes derivats a les finques La 
Muntada i Cal Marquet de la Roca, ambdues propietat de la Diputació de Barcelona, i situades dins 
de l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, al terme municipal de Sant Llorenç 
Savall. 
 
2. Antecedents i justificació 
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En general, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac es considera que les comunitats de 
pol·linitzadors silvestres establertes (abelles no mel·líferes silvestres, dípters i lepidòpters, entre 
d’altres) són suficients, per tant, l’adjudicació d’aquest aprofitament no cerca un augment d’agents 
pol·linitzadors sinó que s’emmarca en una línia d’actuació del Parc que pretén: 
 
 Orientar els aprofitaments apícoles implantats al Parc cap a un model de càrrega apícola 

sostenible i orientat a satisfer els aprofitaments locals, vinculats a la població del territori. 
 
 Promoure, experimentar i divulgar un seguit de bones pràctiques apícoles que garanteixin la 

producció de productes derivats de la mel de forma tradicional, tot mantenint alhora unes 
condicions zoosanitàries adequades i per tant minimitzant l’impacte sobre la fauna i la flora 
existent a la zona. 

 
 Dignificar la pràctica apícola amb uns estàndards de qualitat ambiental d’alt valor afegit, 

relacionats a la producció de productes mel·lífers en l’àmbit del Parc. 
 
 Garantir la viabilitat i seguretat de l’explotació apícola, salvaguardant els interessos de la Diputació 

de Barcelona referents a la gestió sostenible i duradora dels recursos naturals.  
 
Les finques de La Muntada i del Cal Marquet de la Roca tenen una superfície de 141,65 i 58,31 ha 
respectivament. Ambdues van ser afectades parcialment o totalment per l’incendi forestal de l’any 
2003. Es per aquest motiu, que les espècies arbòries com l’alzina o el roure tenen una estructura 
arbustiva amb nombrosos tanys. A banda, existeix una estrat arbustiu i subarbustiu acompanyant 
que, en el cas de la Muntada és més ric en espècies amb una important floració i, per tant, 
d’especial interès per l’apicultura, com serien: el romaní, la farigola, l’espígol o bruc d’hivern. 
Aquestes condicions, han fet considerar la idoneïtat de promoure una Concessió d’ocupació 
temporal per a la instal·lació d’un abellar.  
 
3. Fitxa resum 
 

Espai Natural: PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT 
Finques: La Muntada i Cal Marquet de la Roca 
Municipi: Sant Llorenç del Munt 
Superfície total: 199,96 ha 
  
Tipus d’aprofitament: APÍCOLA - Mel i productes apícoles no derivats 
Espècie productora: Abella negra autòctona (Apis mellifera iberica)  
Càrrega apícola: 40 arnes (distribuïdes en un o dos abellars) 
Modalitat d’aprofitament: Abellar transhumant 
  
Durada de la concessió: 5 anys 
Treballs mínims de millora: 1833 m2/any de desbrossada de la vegetació. 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac 
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8 
-08230- Mura 
Tel. 93 831 73 00 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
1. Condicions específiques de l’aprofitament apícola 
 
1.1. Àmbit 
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L’abellar s’establirà a les finques de la Muntada i Cal Marquet de la Roca, d’acord amb els límits 
assenyalats al plànol 1 d’aquest document, i atenent als criteris d’ubicació estipulats a l’apartat II 
del Plec de prescripcions tècniques. 
 
Aquestes finques estan ubicades dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i per 
tant, en totes les actuacions relacionades amb aquesta concessió, s’haurà de donar compliment al Pla 
Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac, aprovat definitivament el 19 de juny de 1998 (DOGC núm. 2721, de 09.09.98). 
 
 
 
 
 

1.2. Calendari 
 
Atenent a la promoció de bones pràctiques apícoles i donades les condicions climatològiques de 
l’àmbit d’ubicació de les finques, es preveu una ocupació periòdica de l’abellar, en la modalitat 
d’aprofitament apícola transhumant. 
 

1.3. Carrega apícola de les finques (nombre d’arnes) 
 
En primer lloc, s’ha realitzat el càlcul de la càrrega apícola màxima d’acord amb els límits i superfície 
de cada finca: 
 

 Finques  
Floració La Muntada Cal Marquet Total 

Bona 68,08 6,99 75,07 
Baixa 65,86 49,84 115,7 
Nul·la 7,71 1,48 9,19 

      Dades en hectàrees 
 
Afegint els condicionants d’acord amb al grau de protecció, la floració de les finques podria arribar 
a alimentar de nèctar a la població de fins a 23 arnes d’abelles.  
 
1.4. Carrega apícola màxima (nombre d’arnes) 
 
A banda també s’ha realitzat un càlcul de la càrrega apícola màxima lligat al comportament real de 
les abelles, es a dir, a la seva capacitat de volar llargues distàncies cercant el nèctar, fins i tot, fora 
de la finca. Es resultat és que al conjunt de les finques es poden instal·lar com a màxim 40 arnes, 
distribuïdes en un o dos abellars, d’acord amb el plànol 1 d’aquest lot que determina l’àmbit de 
l’aprofitament, considerant: 
 
 Les coordenades UTM dels assentaments proposats.  
 El tipus de vegetació al voltant de l’assentament apícola. 
 Els diferents graus de protecció que estableix el Pla Especial. 
 La proximitat i nombre d’arnes autoritzades en explotacions apícoles veïnes. 
 Condicionants relacionats amb la conservació de la flora i la fauna. 
 
Seguint el procediment de càlcul del Plec de prescripcions, s’exposen els resultats a continuació: 
 
a. La caracterització de la floració en l’àmbit d’influència de l’assentament apícola, definit per un 

nucli d’1km de radi al voltant de l’abellar, és la següent: 
 

 Assentaments 
Floració La Muntada Cal Marquet 
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Bona 164,86 79,78 
Baixa 119,43 208,52 
Nul·la 29,87 25,86 

                                                                           Dades en hectàrees 
 
 
 
 
 
 
b. El percentatge de solapament entre l’àrea circular de 1 km de radi al voltant de l’assentament 

apícola i els diferents graus de protecció que defineix el Pla Especial, és el següent: 
  

 Assentaments 
Zona La Muntada Cal Marquet 
ZIN 73 % 56 % 

ZAINEP - 32 % 
EGEI - 4 % 

Agrícola 5 % 8 % 
 

ZIN (Zona d’interès natural), ZAINEP (Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic), 
EGEI (Elements geològics d’especial interès) 

 
c. Els condicionants preventius de protecció de flora i fauna han estat els següents: 
 
 A efectes de càlcul es considera que per cada km2 de baixa floració es podrien abastar les abelles 

de 12 arnes i per cada km2 de bona floració, les de 20 arnes. Es considera que les zones de nul·la 
floració no poden proveir a cap abella.  

 
 En Zones d’Interès Natural (ZIN) es permet un aprofitament màxim del 80%, respecte al 

teòricament acceptable, i en Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic (ZAINEP) es permet 
un aprofitament màxim del 40%, respecte al teòricament acceptable. 

 
 El nucli d’influència (1km de radi al voltant de l’abellar) proveeix, com a mínim, del 50% del pol·len 

a les abelles. El 50 % restant, l’adquiririen en la corona que l’envolta i que tindria un radi de 3 km.  
En conclusió, les finques de La Muntada i Cal Marquet de la Roca, d’acord amb el punt 1.3., 
aportarien el 58 % del nèctar d’aquest aprofitament, i la resta s’obtindria fora en funció del 
comportament de les abelles. 
 
2. Condicions específiques dels treballs de desbrossada de la vegetació. 
 
Els treballs de desbrossada de la vegetació sempre tindran com objectiu la promoció de bones 
pràctiques apícoles i es faran d’acord amb l’apartat III del Plec de prescripcions tècniques i a la 
clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars que regula aquesta concessió. A banda, 
també es seguiran les regulacions que en matèria de tractaments forestals estableix el Pla 
Especial. 
 
Els treballs de millora consistents en la desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’abellar es 
realitzaran 1 cop l’any i s’ajustaran als períodes de menys floració de la vegetació, i preferentment, 
en els períodes de setembre-octubre o de gener-febrer. 
 
En funció de la fenologia de la vegetació i de la seva floració es podrà, previ acord entre el Director 
tècnic i el/la Titular de la Concessió, ajustar els períodes d’execució dels treballs de millora i/o a 
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efectuar ajustos en els amidaments dels diferents treballs de millora, sempre salvaguardant 
l’import total dels mateixos i els preus unitaris de les actuacions.  
 
El titular de la concessió haurà de realitzar, com a mínim, 1.833 m2//any de treballs de 
desbrossada de la vegetació. 
 
 
 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infraestructures i edificacions 
 
L’adjudicació d’aquest aprofitament només contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’assentament apícola, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions tècniques, així 
com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat apícola, pels camins de la 
Diputació de Barcelona de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a l’emplaçament dels 
abellars. 
 
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a l’abellar. 
 
No es preveu l’afectació de cap edifici ni instal·lació de les finques, així doncs no es defineixen 
condicions específiques al respecte. 
 

III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
1. Estimació d’ingressos i costos 
 
Atenent als criteris especificats a l’apartat V del Plec de prescripcions tècniques, els paràmetres, i els 
càlculs d’ingressos i costos de l’aprofitament apícola a efectuar al lot núm. 4, són els següents:  
 
a.  En aquest lot els càlculs es realitzen referenciats a la producció de mel. 
 
b. Segons l’apartat II d’aquest document, el nombre màxim d’arnes a instal·lar és de 40 arnes. 
 
c. La producció estimada de l’abellar del lot núm. 4 és de 784 Kg de mel a l’any, doncs es 

considera una reducció del 60% respecte la producció màxima. 
49 kg de mel/arna x  0,4 factor reductor = 19,6 kg de producció de mel a per cada arna i any 

 
19,6 kg de mel/arna x 40 arnes  = 784 kg de producció de mel a l’abellar cada any 

 
d. Pel nivell de producció i per la proximitat a un equipament del Parc, es considera que la mel 

produïda serà destinada a la venda particular en un 50% de la seva producció, (a un preu de 
venda de 8 €/kg). L’altre 50% es destinaria a la venda a l’engròs, amb un preu de venda de 3€/kg. 
Per tant, la venda de la mel pot aportar al Titular de la Concessió uns ingressos de 4.312 €/any. 

 

784 kg de mel x (0,5x8 €/kg) + 784 kg de mel x (0,5x3 €/kg) = 4.312 € de ingressos anuals aproximats 
 
e. Els costos de manteniment i gestió de l’abellar són els següents: 
 

  Instal·lació de suports: 400 €. 
 

40 arnes x 10 €/arna = 400 € de cost d’instal·lació de suports 

 Manteniment d’arnes: 165 €/any. 
 

40 arnes x 110 €/arna x 0,15 = 660 €  =  165(*) € de manteniment anual d’arnes 
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(*) Es considera que el manteniment de les arnes serà a partir del 1r any d’aprofitament 
 

 Maneig de l’abellar: 1.200 €/any. 
 

40 arnes x 30 €/arna i any = 1.200 € de despeses de manteniment normals/any 

 
2. Compte d’explotació 
 
El compte d’explotació aproximat per als 5 anys de concessió és el següent: 
 
   Any       
 1 2 3 4 5 
Ingressos (I)       
Venda de mel 0 € 4.312 € 4.312 € 4.312 € 4.312 €

 
Despeses (D)       
Implantació 400 €      
Manteniment d’arnes 0 € 165 € 165 € 165 € 165 €
Maneig d’arnes 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 €
        
Balanç econòmic (I-D) -1.600 € 2.947 € 2.947 € 2.947 € 2.947 €
      

Total ingressos (I) 17.248 €
Total despeses (D) 7.060 €

Expectativa del benefici total de l’explotació (I-D) 10.188 €
Mitjana anual del període 2.037,6 €

 
 
Tot i que les dades de càlcul són aproximades, doncs no contemplen aspectes com les possibles 
reposicions de suports i/o eixams, ingressos addicionals per productes diferents a la mel, diferents 
tipologies de mel, capitalitzacions, amortitzacions, etc., si que permeten aportar un ordre de 
magnitud d’avaluar el just-i-preu de l’adjudicació considerant el risc i ventura a que es veu sotmès 
aquest tipus d’aprofitament. 
 
3. Contraprestació econòmica 
 
En el cas d’aquestes finques es considera oportú aplicar el llindar mínim de pagament en forma de 
mel,  es a dir, 0,5 kg per arna i any, així doncs, el valor d’aquesta mel seria de 110 €/any. 
  

40 arnes x 0,5 kg/arna i any x 5,5 € de mitja/kg de mel = 110 €/any 
 

Aquesta monetarització de la contraprestació en espècie, representa un 5,4 % sobre el benefici 
anual estimat segons el compte d’explotació de l’apartat anterior, i per tant, es pot considerar un preu 
just d’adjudicació. 
 
4. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora 
 
Segons l’apartat V del Plec de prescripcions tècniques, en els aprofitaments apícoles es 
transformarà la contraprestació econòmica en una contraprestació en espècie en forma de treballs 
de manteniment i millora. 
En el cas d’aquestes finques, s’ha considerat un cost de manteniment de la vegetació en l’àmbit de 
l’abellar de 0,06 €/m2, i per tant:  
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 Desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola. 
 

1 abellar x 1833 m
2
/abellar = 1833 m

2 
de desbrossada 

 
1833 m

2 x 0,06 €/m² = 110 €/any de manteniment de la vegetació del abellar 
 

Per tant, el quadre resum d’amidaments i de costos d’execució dels diferents treballs de 
manteniment i millora és el següent: 

 
Actuació Amidament Preu unitari Cost total 
Desbrossada de vegetació en l’àmbit 
de l’assentament apícola 1.833 m2//any 0,06 €/m2 110 €/any 

  
Total execució material treballs de desbrossada de la vegetació 110 €/any 

 
5. Balanç econòmic 
 
El valor net anual (Vn) a pagar pel Titular de la Concessió és igual al valor de la monetarització de la 
contraprestació econòmica en forma de mel, i que regeix la majoria d’autoritzacions d’ocupació de 
terrenys  privats, menys el cost dels treballs de manteniment i millora que es realitzen en l’àmbit de 
l’abellar i de les finques: 
 

Vn = 110 €/any de valor de la mel – 110 €/any de cost dels treballs de millora = 0 €/any 
 
6. Contraprestació en espècie per l’ús comú especial de la concessió. 
 
La contraprestació en espècie consistirà en l’obligatorietat de realitzar els treballs de desbrossada de 
vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola especificats en l’apartat II.2 del present lot. 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió d’aquest lot serà el següent: 
 
 La proposta a l’alça dels metres quadrats mínims de tots els treballs de desbrossada a 

realitzar (1.833 m2//any) en els termes establerts a l’apartat II.2 del present lot i a la clàusula 9 
del Plec de clàusules administratives particulars. 

 
Puntuació fins a 100 punts 
 
S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes que igualin els metres quadrats mínims de 
treballs de desbrossada a realitzar (1.833 m2//any) i la màxima puntuació a l’oferta més alta, 
puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional. 
 
 

LOT  núm. 5 
 

APROFITAMENT APÍCOLA A LA  FINCA  
DE MATA-RODONA 

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ  
DEL MUNT I L’OBAC 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

I. DADES DEL LOT 
 
1. Introducció 
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L’objecte del present document és definir les condicions tècniques específiques que regiran a la 
concessió demanial d’ocupació temporal per a la instal·lació d’una explotació apícola (amb una 
capacitat màxima de 60 arnes en total) destinat a la producció de mels i productes derivats a la finca 
Mata-Rodona, propietat de la Diputació de Barcelona, i situada dins de l’àmbit del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, al terme municipal de Mura. 
 
2. Antecedents i justificació 
 
En general, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac es considera que les comunitats de 
pol·linitzadors silvestres establertes (abelles no mel·líferes silvestres, dípters i lepidòpters, entre 
d’altres) són suficients, per tant, l’adjudicació d’aquest aprofitament no cerca un augment d’agents 
pol·linitzadors sinó que s’emmarca en una línia d’actuació del Parc que pretén: 
 
 Orientar els aprofitaments apícoles implantats al Parc cap a un model de càrrega apícola 

sostenible i orientat a satisfer els aprofitaments locals, vinculats a la població del territori. 
 
 Promoure, experimentar i divulgar un seguit de bones pràctiques apícoles que garanteixin la 

producció de productes derivats de la mel de forma tradicional, tot mantenint alhora unes 
condicions zoosanitàries adequades i per tant minimitzant l’impacte sobre la fauna i la flora 
existent a la zona. 

 
 Dignificar la pràctica apícola amb uns estàndards de qualitat ambiental d’alt valor afegit, 

relacionats a la producció de productes mel·lífers en l’àmbit del Parc. 
 
 Garantir la viabilitat i seguretat de l’explotació apícola, salvaguardant els interessos de la Diputació 

de Barcelona referents a la gestió sostenible i duradora dels recursos naturals.  
 
La finca de Mata-Rodona te una superfície de 608,73 ha. La seva vegetació, entre formacions 
rocalloses de conglomerat, ve representada per alzinars i pinedes de pi blanc. Aquestes 
formacions, quan han estat afectades per antics incendis forestals, presenten una estructura 
arbustiva o de regenerat acompanyada per un estrat arbustiu i subarbustiu ric en espècies amb 
una important floració i, per tant, d’especial interès per l’apicultura, com serien: el romaní, la 
farigola, l’espígol o bruc d’hivern. Aquestes condicions, han fet considerar la idoneïtat de promoure 
una concessió d’ocupació temporal per a la instal·lació de dos abellars.  
 
3. Fitxa resum 
 

Espai Natural: PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT 
Finques: Mata- Rodona  
Municipi: Sant Llorenç del Munt 
Superfície total: 608,73 ha 
  
Tipus d’aprofitament: APÍCOLA - Mel i productes apícoles no derivats 
Espècie productora: Abella negra autòctona (Apis mellifera iberica)  
Càrrega apícola: 60 arnes (en dos abellars) 
Modalitat d’aprofitament: Abellar transhumant 
 
 

 

Durada de la concessió: 5 anys 
Treballs mínims de millora: 2.750 m²/any de desbrossada de la vegetació. 
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Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac 
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8 
-08230- Mura 
Tel. 93 831 73 00 

 
(*) En cas que l’adjudicatari finalment oferti un nombre inferior a 50 arnes, aquestes es podran 
ubicar en un sol assentament. 
 

II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 
 

1. Condicions específiques de l’aprofitament apícola 
 
1.1. Àmbit 
 
L’abellar s’establirà a la finca Mata-Rodona, d’acord amb els límits assenyalats al plànol 1 d’aquest 
document, i atenent als criteris d’ubicació estipulats a l’apartat II del Plec de prescripcions 
tècniques. 
 
Aquesta finca està ubicada dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i per tant, 
en totes les actuacions relacionades amb aquesta concessió, s’haurà de donar compliment al Pla 
Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac, aprovat definitivament el 19 de juny de 1998 (DOGC núm. 2721, de 09.09.98). 
 
1.2. Calendari 
 
Atenent a la promoció de bones pràctiques apícoles i donades les condicions climatològiques de 
l’àmbit d’ubicació de les finques, es preveu una ocupació periòdica de l’abellar, en la modalitat 
d’aprofitament apícola transhumant. 
 
1.3. Carrega apícola de la finca (nombre d’arnes) 
 
En primer lloc, s’ha realitzat el càlcul de la càrrega apícola màxima d’acord amb els límits i superfície 
de cada finca: 
 

 Finca 
Floració Mata-Rodona 

Bona 93,33 
Baixa 437,89 
Nul·la 77,5 

                                                           Dades en hectàrees 
 
Afegint els condicionants d’acord amb al grau de protecció, la floració de la finca podria arribar a 
alimentar de nèctar a la població de fins a 50 arnes d’abelles.  
 
1.4. Carrega apícola màxima (nombre d’arnes) 
 
A banda també s’ha realitzat un càlcul de la càrrega apícola màxima lligat al comportament real de 
les abelles, es a dir, a la seva capacitat de volar llargues distàncies cercant el nèctar, fins i tot, fora 
de la finca. Es resultat és que al conjunt de la finca es poden instal·lar com a màxim 60 arnes, 
distribuïdes en dos abellars (en cas que l’adjudicatari finalment oferti un nombre inferior a 50 
arnes, aquestes es podran ubicar en un sol assentament), d’acord amb el plànol 1 d’aquest lot que 
determina l’àmbit de l’aprofitament, considerant: 
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 Les coordenades UTM dels assentaments proposats.  
 El tipus de vegetació al voltant de l’assentament apícola. 
 Els diferents graus de protecció que estableix el Pla Especial. 
 La proximitat i nombre d’arnes autoritzades en explotacions apícoles veïnes. 
 Condicionants relacionats amb la conservació de la flora i la fauna. 
 
Seguint el procediment de càlcul del Plec de prescripcions, s’exposen els resultats a continuació: 
 
a. La caracterització de la floració en l’àmbit d’influència de l’assentament apícola, definit per un 

nucli d’1km de radi al voltant de l’abellar, és la següent: 
 

 Assentament 
Floració Mata-Rodona 

Bona 47,48 
Baixa 238,64 
Nul·la 28,04 

                                                           Dades en hectàrees 
 
b. El percentatge de solapament entre l’àrea circular de 1 km de radi al voltant de l’assentament 

apícola i els diferents graus de protecció que defineix el Pla Especial, és el següent: 
  

 Assentament 
Zona Mata-Rodona 
ZIN 92 % 

ZAINEP 7 % 
Agrícola 1 % 

ZIN (Zona d’interès natural), ZAINEP (Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic. 
c. Els condicionants preventius de protecció de flora i fauna han estat els següents: 
 
 A efectes de càlcul es considera que per cada km2 de baixa floració es podrien abastar les abelles 

de 12 arnes i per cada km2 de bona floració, les de 20 arnes. Es considera que les zones de nul·la 
floració no poden proveir a cap abella.  

 
 En Zones d’Interès Natural (ZIN) es permet un aprofitament màxim del 80%, respecte al 

teòricament acceptable, i en Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic (ZAINEP) es permet 
un aprofitament màxim del 40%, respecte al teòricament acceptable. 

 
 El nucli d’influència (1km de radi al voltant de l’abellar) proveeix, com a mínim, del 50% del pol·len 

a les abelles. El 50 % restant, l’adquiririen en la corona que l’envolta i que tindria un radi de 3 km.  
 
En conclusió, la finca Mata-Rodona, d’acord amb el punt 1.3., aportaria el 83 % del nèctar d’aquest 
aprofitament, i la resta s’obtindria fora en funció del comportament de les abelles. 
 
2. Condicions específiques dels treballs de desbrossada de la vegetació. 
 
Els treballs de desbrossada de la vegetació sempre tindran com objectiu la promoció de bones 
pràctiques apícoles i es faran d’acord amb l’apartat III del Plec de prescripcions tècniques i a la 
clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars que regula aquesta concessió. A banda, 
també es seguiran les regulacions que en matèria de tractaments forestals estableix el Pla 
Especial. 
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Els treballs de millora consistents en la desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’abellar es 
realitzaran 1 cop l’any i s’ajustaran als períodes de menys floració de la vegetació, i preferentment, 
en els períodes de setembre-octubre o de gener-febrer. 
 
En funció de la fenologia de la vegetació i de la seva floració es podrà, previ acord entre el Director 
tècnic i el/la Titular de la Concessió, ajustar els períodes d’execució dels treballs de millora i/o a 
efectuar ajustos en els amidaments dels diferents treballs de millora, sempre salvaguardant 
l’import total dels mateixos i els preus unitaris de les actuacions.  
 
El titular de la concessió haurà de realitzar, com a mínim, 2.750 m2/any de treballs de 
desbrossada de la vegetació. 
 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infraestructures i edificacions 
 
L’adjudicació d’aquest aprofitament només contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’assentament apícola, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions tècniques, així 
com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat apícola, pels camins de la 
Diputació de Barcelona de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a l’emplaçament de 
l’abellar. 
 
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a l’abellar. 
 
No es preveu l’afectació de cap edifici ni instal·lació de la finca, així doncs no es defineixen 
condicions específiques al respecte. 
 

III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
1. Estimació d’ingressos i costos 
 
Atenent als criteris especificats a l’apartat V del Plec de prescripcions tècniques, els paràmetres, i els 
càlculs d’ingressos i costos de l’aprofitament apícola a efectuar al lot núm. 5 són els següents:  
 
a. En aquest lot els càlculs es realitzen referenciats a la producció de mel. 
 
b. Segons l’apartat II d’aquest document, el nombre màxim d’arnes a instal·lar és de 60 arnes. 
 
c. La producció estimada de l’abellar del lot núm. 5 és de 1.176 Kg de mel a l’any, doncs es 

considera una reducció del 60% respecte la producció màxima. 
 

49 kg de mel/arna x  0,4 factor reductor = 19,6 kg de producció de mel a per cada arna i any 
 

19,6 kg de mel/arna x 60 arnes  = 1.176 kg de producció de mel a l’abellar cada any 
 

d. Pel nivell de producció i per la proximitat a un equipament del Parc, es considera que la mel 
produïda serà destinada a la venda particular en un 50% de la seva producció, (a un preu de 
venda de 8 €/kg). L’altre 50% es destinaria a la venda a l’engròs, amb un preu de venda de 3€/kg. 
Per tant, la venda de la mel pot aportar al Titular de la Concessió uns ingressos de 6.468 €/any. 

 
1.176 kg de mel x (0,5x8 €/kg) + 1.176 kg de mel x (0,5x3 €/kg) = 6.468 € de ingressos anuals aproximats 

 
e. Els costos de manteniment i gestió de l’abellar són els següents: 
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  Instal·lació de suports: 600,00 €. 
 

60 arnes x 10 €/arna = 600 € de cost d’instal·lació de suports 

 

 Manteniment d’arnes: 247,5 €/any. 
 

60 arnes x 110 €/arna x 0,15 = 990 €  =  247,5(*) € de manteniment anual d’arnes 

(*) Es considera que el manteniment de les arnes serà a partir del 1r any d’aprofitament 
 

 Maneig de l’abellar: 1.800 €/any. 
 

60 arnes x 30 €/arna i any = 1.800 € de despeses de manteniment normals/any 

 
2. Compte d’explotació 
 
El compte d’explotació aproximat per als 5 anys de concessió és el següent: 
 
 Any  
 1 2 3 4 5 
Ingressos (I)       
Venda de mel 0 € 6.468 € 6.468 € 6.468 € 6.468 €

 
Despeses (D)       
Implantació 600 €      
Manteniment d’arnes 0 € 247,5 € 247,5 € 247,5 € 247,5 €
Maneig d’arnes 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 €
        
Balanç econòmic (I-D) -2.400 € 4.420,5 € 4.420,5 € 4.420,5 € 4.420,5 €
      

Total ingressos (I) 25.872 €
Total despeses (D) 10.590 €

Expectativa del benefici total de l’explotació (I-D) 15.282 €
Mitjana anual del període 3.056,4 €

 
Tot i que les dades de càlcul són aproximades, doncs no contemplen aspectes com les possibles 
reposicions de suports i/o eixams, ingressos addicionals per productes diferents a la mel, diferents 
tipologies de mel, capitalitzacions, amortitzacions, etc., si que permeten aportar un ordre de 
magnitud d’avaluar el just-i-preu de l’adjudicació considerant el risc i ventura a que es veu sotmès 
aquest tipus d’aprofitament. 
 
3. Contraprestació econòmica 
 
En el cas d’aquestes finques es considera oportú aplicar el llindar mínim de pagament en forma de 
mel,  es a dir, 0,5 kg per arna i any, així doncs, el valor d’aquesta mel seria de 165 €/any. 
  

60 arnes x 0,5 kg/arna i any x 5,5 € de mitja/kg de mel = 165 €/any 
 
Aquesta monetarització de la contraprestació en espècie, representa un 5,4 % sobre el benefici 
anual estimat segons el compte d’explotació de l’apartat anterior, i per tant, es pot considerar un preu 
just d’adjudicació. 
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4. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora 
 
Segons l’apartat V del Plec de prescripcions tècniques, en els aprofitaments apícoles es 
transformarà la contraprestació econòmica en una contraprestació en espècie en forma de treballs 
de manteniment i millora. 
 
En el cas d’aquestes finques, s’ha considerat un cost de manteniment de la vegetació en l’àmbit de 
l’abellar de 0,06 €/m2, i per tant:  
 

 Desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola. 
 

1 abellar x 2750 m
2
/abellar = 2.750 m

2 
de desbrossada 

 
2.750 m

2 x 0,06 €/m² = 165 €/any de manteniment de la vegetació del abellar 
 

Per tant, el quadre resum d’amidaments i de costos d’execució dels diferents treballs de 
manteniment i millora és el següent: 

 
Actuació Amidament Preu unitari Cost total 
Desbrossada de vegetació en l’àmbit 
de l’assentament apícola 2.750 m2 /any 0,06 €/m2 165 €/any 

  
Total execució material treballs de desbrossada de la vegetació 165 €/any 

 
5. Balanç econòmic 
 
El valor net anual (Vn) a pagar pel Titular de la Concessió és igual al valor de la monetarització de la 
contraprestació econòmica en forma de mel, i que regeix la majoria d’autoritzacions d’ocupació de 
terrenys  privats, menys el cost dels treballs de manteniment i millora que es realitzen en l’àmbit de 
l’abellar i de la finca: 
 

Vn = 165 €/any de valor de la mel – 165 €/any de cost dels treballs de millora = 0 €/any 
 
6. Contraprestació en espècie per l’ús comú especial de la concessió. 
 
La contraprestació en espècie consistirà en l’obligatorietat de realitzar els treballs de desbrossada de 
vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola especificats en l’apartat II.2 del present lot. 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió d’aquest lot serà el següent: 
 
 La proposta a l’alça dels metres quadrats mínims de tots els treballs de desbrossada a 

realitzar (2.750 m2/any) en els termes establerts a l’apartat II.2 del present lot i a la clàusula 9 
del Plec de clàusules administratives particulars. 

 
Puntuació fins a 100 punts 
 
S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes que igualin els metres quadrats mínims de 
treballs de desbrossada a realitzar (2.750 m2/any) i la màxima puntuació a l’oferta més alta, 
puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional. 
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LOT  núm. 6 
 

APROFITAMENT APÍCOLA A LA  FINCA  
DE LA MATA 

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ  
DEL MUNT I L’OBAC 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

I. DADES DEL LOT 
 
1. Introducció 
 
L’objecte del present document és definir les condicions tècniques específiques que regiran a la 
concessió demanial d’ocupació temporal per a la instal·lació de dos abellars (amb una capacitat 
màxima de 58 arnes en total), destinat a la producció de mels i productes derivats a les finques de la 
Mata i Coma d’en Vila, propietat de la Diputació de Barcelona, i situades dins de l’àmbit del Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, entre els termes municipals de Mura, Matadepera, Sant 
Llorenç Savall i Vacarisses. 
 
2. Antecedents i justificació 
 
En general, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac es considera que les comunitats de 
pol·linitzadors silvestres establertes (abelles no mel·líferes silvestres, dípters i lepidòpters, entre 
d’altres) són suficients, per tant, l’adjudicació d’aquest aprofitament no cerca un augment d’agents 
pol·linitzadors sinó que s’emmarca en una línia d’actuació del Parc que pretén: 
 
 Orientar els aprofitaments apícoles implantats al Parc cap a un model de càrrega apícola 

sostenible i orientat a satisfer els aprofitaments locals, vinculats a la població del territori. 
 
 Promoure, experimentar i divulgar un seguit de bones pràctiques apícoles que garanteixin la 

producció de productes derivats de la mel de forma tradicional, tot mantenint alhora unes 
condicions zoosanitàries adequades i per tant minimitzant l’impacte sobre la fauna i la flora 
existent a la zona. 

 
 Dignificar la pràctica apícola amb uns estàndards de qualitat ambiental d’alt valor afegit, 

relacionats a la producció de productes mel·lífers en l’àmbit del Parc. 
 
 Garantir la viabilitat i seguretat de l’explotació apícola, salvaguardant els interessos de la Diputació 

de Barcelona referents a la gestió sostenible i duradora dels recursos naturals.  
 
Les finques de la Mata i de Coma d’en Vila tenen una superfície de 1.560,95 ha i de 188,37 ha 
respectivament. La seva vegetació, entre formacions rocalloses de conglomerat, ve representada 
per alzinars i pinedes de pi blanc. Aquestes formacions, quan han estat afectades per antics 
incendis forestals, presenten una estructura arbustiva o de regenerat acompanyada per un estrat 
arbustiu i subarbustiu ric en espècies amb una important floració i, per tant, d’especial interès per 
l’apicultura, com serien: el romaní, la farigola, l’espígol o bruc d’hivern. Aquestes condicions, han 
fet considerar la idoneïtat de promoure una concessió d’ocupació temporal per a la instal·lació de 
dos abellars; un a cadascuna de les finques.  
 
3. Fitxa resum 
 

Espai Natural: PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT 
Finques: La Mata, Coma d’en Vila 
Municipi: Mura, Matadepera, Sant Llorenç Savall i Vacarisses 
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Superfície total: 1.749,32 ha 
  
Tipus d’aprofitament: APÍCOLA - Mel i productes apícoles no derivats 
Espècie productora: Abella negra autòctona (Apis mellifera iberica)  
Càrrega apícola: 58 arnes ( 34 a La Mata i  24 a Coma d’en Vila) 
Modalitat d’aprofitament: Abellar transhumant 
  
Durada de la concessió: 5 anys 
Treballs mínims de millora: 2.658 m2/any de desbrossada de la vegetació. 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac 
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8 
-08230- Mura 
Tel. 93 831 73 00 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
1. Condicions específiques de l’aprofitament apícola 
 
1.1. Àmbit 
 
Els abellars s’establiran; un a la finca de la Mata i un altre a la de Coma d’en Vila, d’acord amb els 
límits assenyalats al plànol 1 d’aquest document, i atenent als criteris d’ubicació estipulats a 
l’apartat II del Plec de prescripcions tècniques. 
 
Aquestes finques estan ubicades dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i per 
tant, en totes les actuacions relacionades amb aquesta concessió, s’haurà de donar compliment al Pla 
Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac, aprovat definitivament el 19 de juny de 1998 (DOGC núm. 2721, de 09.09.98). 
 
1.2. Calendari 
 
Atenent a la promoció de bones pràctiques apícoles i donades les condicions climatològiques de 
l’àmbit d’ubicació de les finques, es preveu una ocupació periòdica dels abellars, en la modalitat 
d’aprofitament apícola transhumant. 
 
1.3. Carrega apícola de la finca (nombre d’arnes) 
 
En primer lloc, s’ha realitzat el càlcul de la càrrega apícola màxima d’acord amb els límits i superfície 
de cada finca: 
 

 Finques 
Floració La Mata Coma d’en Vila 

Bona 108,97 15,39 
Baixa 1200,38 146 
Nul·la 251,6 26,98 

                                                                                                                 Dades en hectàrees 
 
Afegint els condicionants d’acord amb al grau de protecció, la floració de la finca podria arribar a 
alimentar de nèctar a la població de fins a 83 arnes d’abelles.  
 
1.4. Carrega apícola màxima (nombre d’arnes) 
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A banda també s’ha realitzat un càlcul de la càrrega apícola màxima lligat al comportament real de 
les abelles, es a dir, a la seva capacitat de volar llargues distàncies cercant el nèctar, fins i tot, fora 
de la finca. Es resultat és que al conjunt de la finca es poden instal·lar com a màxim 58 arnes, 
distribuïdes en un abellar d’acord amb el plànol 1 d’aquest lot que determina l’àmbit de 
l’aprofitament, considerant: 
 
 Les coordenades UTM dels assentaments proposats.  
 El tipus de vegetació al voltant de l’assentament apícola. 
 Els diferents graus de protecció que estableix el Pla Especial. 
 La proximitat i nombre d’arnes autoritzades en explotacions apícoles veïnes. 
 Condicionants relacionats amb la conservació de la flora i la fauna. 
 
Seguint el procediment de càlcul del Plec de prescripcions, s’exposen els resultats a continuació: 
 
a. La caracterització de la floració en l’àmbit d’influència de l’assentament apícola, definit per un 

nucli d’1km de radi al voltant de l’abellar, és la següent: 
 

 Assentaments 
Floració La Mata Coma d’en Vila 

Bona 26,28 28,12 
Baixa 249,97 232,7 
Nul·la 37,91 53,32 

                                                                                           Dades en hectàrees 
 
b. El percentatge de solapament entre l’àrea circular de 1 km de radi al voltant de l’assentament 

apícola i els diferents graus de protecció que defineix el Pla Especial, és el següent: 
  

 Assentaments 
Zona La Mata Coma d’en Vila 

Agrícola  5% 2 % 
ZIN 12 % 1 % 

ZAINEP 83 % 97 % 
                    ZIN (Zona d’interès natural), ZAINEP (Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i 
Paisatgístic). 
 
c. Els condicionants preventius de protecció de flora i fauna han estat els següents: 
 
 A efectes de càlcul es considera que per cada km2 de baixa floració es podrien abastar les abelles 

de 12 arnes i per cada km2 de bona floració, les de 20 arnes. Es considera que les zones de nul·la 
floració no poden proveir a cap abella.  

 
 En Zones d’Interès Natural (ZIN) es permet un aprofitament màxim del 80%, respecte al 

teòricament acceptable, i en Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic (ZAINEP) es permet 
un aprofitament màxim del 40%, respecte al teòricament acceptable. 

 
 El nucli d’influència (1km de radi al voltant de l’abellar) proveeix, com a mínim, del 50% del pol·len 

a les abelles. El 50 % restant, l’adquiririen en la corona que l’envolta i que tindria un radi de 3 km.  
 
En conclusió, les finques de la Mata i de Coma d’en Vila, d’acord amb el punt 1.3., aportaria el 100 
% del nèctar d’aquest aprofitament. 
 
2. Condicions específiques dels treballs de desbrossada de la vegetació. 
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Els treballs de desbrossada de la vegetació sempre tindran com objectiu la promoció de bones 
pràctiques apícoles i es faran d’acord amb l’apartat III del Plec de prescripcions tècniques i a la 
clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars que regula aquesta concessió. A banda, 
també es seguiran les regulacions que en matèria de tractaments forestals estableix el Pla 
Especial. 
 
Els treballs de millora consistents en la desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’abellar es 
realitzaran 1 cop l’any i s’ajustaran als períodes de menys floració de la vegetació, i preferentment, 
en els períodes de setembre-octubre o de gener-febrer. 
 
En funció de la fenologia de la vegetació i de la seva floració es podrà, previ acord entre el Director 
tècnic i el/la Titular de la Concessió, ajustar els períodes d’execució dels treballs de millora i/o a 
efectuar ajustos en els amidaments dels diferents treballs de millora, sempre salvaguardant 
l’import total dels mateixos i els preus unitaris de les actuacions.  
 
El titular de la concessió haurà de realitzar, com a mínim, 2.658 m2/any de treballs de 
desbrossada de la vegetació. 
 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infraestructures i edificacions 
 
L’adjudicació d’aquest aprofitament només contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’assentament apícola, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions tècniques, així 
com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat apícola, pels camins de la 
Diputació de Barcelona de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a l’emplaçament de 
l’abellar. 
 
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a l’abellar. 
 
No es preveu l’afectació de cap edifici ni instal·lació de la finca, així doncs no es defineixen 
condicions específiques al respecte. 
 

III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

1. Estimació d’ingressos i costos 
 
Atenent als criteris especificats a l’apartat V del Plec de prescripcions tècniques, els paràmetres, i els 
càlculs d’ingressos i costos de l’aprofitament apícola a efectuar al lot núm. 6, són els següents:  
 
a. En aquest lot els càlculs es realitzen referenciats a la producció de mel. 
 
b. Segons l’apartat II d’aquest document, el nombre màxim d’arnes a instal·lar és de 58 arnes. 
 
c. La producció estimada de l’abellar del lot núm. 6 és de 1.136,8 Kg de mel a l’any, doncs es 

considera una reducció del 60% respecte la producció màxima. 
 

49 kg de mel/arna x  0,4 factor reductor = 19,6 kg de producció de mel a per cada arna i any 
 

19,6 kg de mel/arna x 58 arnes  = 1.136,8 kg de producció de mel a l’abellar cada any 
 

d. Pel nivell de producció i per la proximitat a un equipament del Parc, es considera que la mel 
produïda serà destinada a la venda particular en un 50% de la seva producció, (a un preu de 
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venda de 8 €/kg). L’altre 50% es destinaria a la venda a l’engròs, amb un preu de venda de 3€/kg. 
Per tant, la venda de la mel pot aportar al Titular de la Concessió uns ingressos de 6.252,4 €/any. 

 
1.136,8 kg de mel x (0,5x8 €/kg) + 1.136,8 kg de mel x (0,5x3 €/kg) = 6.252,4 € de ingressos anuals aproximats 

 
e. Els costos de manteniment i gestió de l’abellar són els següents: 

 
  Instal·lació de suports: 580 €. 

 
58 arnes x 10 €/arna = 580 € de cost d’instal·lació de suports 

 

 Manteniment d’arnes: 239,25 €/any. 
 

58 arnes x 110 €/arna x 0,15 = 957 €  =  239,25(*) € de manteniment anual d’arnes 

(*) Es considera que el manteniment de les arnes serà a partir del 1r any d’aprofitament 
 

 Maneig de l’abellar: 1.740 €/any. 
 

58 arnes x 30 €/arna i any = 1.740€ de despeses de manteniment normals/any 

 
2. Compte d’explotació 
 
El compte d’explotació aproximat per als 5 anys de concessió és el següent: 
 
     Any     
 1 2 3 4 5 
Ingressos (I)       
Venda de mel 0 € 6.252,4 € 6.252,4 € 6.252,4 € 6.252,4 €

 
Despeses (D)       
Implantació 580 €      
Manteniment d’arnes 0 € 239,25 € 239,25 € 239,25 € 239,25 €
Maneig d’arnes 1.740 € 1.740 € 1.740 € 1.740 € 1.740 €
        
Balanç econòmic (I-D) -2.320 € 4.273,15 € 4.273,15 € 4.273,15 € 4.273,15 €
      

Total ingressos (I) 25.009,6 €
Total despeses (D) 10.237 €

Expectativa del benefici total de l’explotació (I-D) 14.772,6 €
Mitjana anual del període 2.954,52 €

 
Tot i que les dades de càlcul són aproximades, doncs no contemplen aspectes com les possibles 
reposicions de suports i/o eixams, ingressos addicionals per productes diferents a la mel, diferents 
tipologies de mel, capitalitzacions, amortitzacions, etc., si que permeten aportar un ordre de 
magnitud d’avaluar el just-i-preu de l’adjudicació considerant el risc i ventura a que es veu sotmès 
aquest tipus d’aprofitament. 
3. Contraprestació econòmica 
 
En el cas d’aquestes finques es considera oportú aplicar el llindar mínim de pagament en forma de 
mel,  es a dir, 0,5 kg per arna i any, així doncs, el valor d’aquesta mel seria de 159,5 €/any. 
  

58 arnes x 0,5 kg/arna i any x 5,5 € de mitja/kg de mel = 159,5 €/any 
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Aquesta monetarització de la contraprestació en espècie, representa un 5,4 % sobre el benefici 
anual estimat segons el compte d’explotació de l’apartat anterior, i per tant, es pot considerar un preu 
just d’adjudicació. 
 
4. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora 
 
Segons l’apartat V del Plec de prescripcions tècniques, en els aprofitaments apícoles es 
transformarà la contraprestació econòmica en una contraprestació en espècie en forma de treballs 
de manteniment i millora. 
 
En el cas d’aquestes finques, s’ha considerat un cost de manteniment de la vegetació en l’àmbit de 
l’abellar de 0,06 €/m2, i per tant:  
 
 Desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola. 
 

2 abellar x 1.329,17 m
2
/abellar = 2.658 m

2 
de desbrossada 

 
2.658 m

2 x 0,06 €/m² = 159,5 €/any de manteniment de la vegetació del abellar 
Per tant, el quadre resum d’amidaments i de costos d’execució dels diferents treballs de 
manteniment i millora és el següent: 

 
Actuació Amidament Preu unitari Cost total 
Desbrossada de vegetació en l’àmbit 
de l’assentament apícola 

 
2.658 m2/any  0,06 €/m2 159,5 €/any 

  
Total execució material treballs de desbrossada de la vegetació 159,5 €/any 

 
5. Balanç econòmic 
 
El valor net anual (Vn) a pagar pel Titular de la Concessió és igual al valor de la monetarització de la 
contraprestació econòmica en forma de mel, i que regeix la majoria d’autoritzacions d’ocupació de 
terrenys privats, menys el cost dels treballs de manteniment i millora que es realitzen en l’àmbit de 
l’abellar i de la finca: 
 

Vn = 159,5 €/any de valor de la mel – 159,5 €/any de cost dels treballs de millora = 0 €/any 
 
6. Contraprestació en espècie per l’ús comú especial de la concessió. 
 
La contraprestació en espècie consistirà en l’obligatorietat de realitzar els treballs de desbrossada de 
vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola especificats en l’apartat II.2 del present lot. 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió d’aquest lot serà el següent: 
 
 La proposta a l’alça dels metres quadrats mínims de tots els treballs de desbrossada a 

realitzar (2.658 m2/any) en els termes establerts a l’apartat II.2 del present lot i a la clàusula 9 
del Plec de clàusules administratives particulars. 

 
Puntuació fins a 100 punts 
 
S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes que igualin els metres quadrats mínims de 
treballs de desbrossada a realitzar (2.658 m2/any) i la màxima puntuació a l’oferta més alta, 
puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional. 
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LOT  núm. 7 
 

APROFITAMENT APÍCOLA A LA  FINCA DE FONTMARTINA 
PARC NATURAL DEL MONTSENY 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

I. DADES DEL LOT 
 
1. Introducció 
 
L’objecte del present document és definir les condicions tècniques específiques que regiran a la 
concessió demanial d’ocupació temporal per a la instal·lació d’un abellar (amb una capacitat màxima 
de 38 arnes en total), destinat a la producció de mels i productes derivats a la finca de Fontmartina, 
propietat de la Diputació de Barcelona, i situada dins de l’àmbit del Parc Natural del Montseny, al 
terme municipal de Fogars de Montclús. 
 
2. Antecedents i justificació 
 
En general, al Parc Natural del Montseny es considera que les comunitats de pol·linitzadors 
silvestres establertes (abelles no mel·líferes silvestres, dípters i lepidòpters, entre d’altres) són 
suficients, per tant, l’adjudicació d’aquest aprofitament no cerca un augment d’agents 
pol·linitzadors sinó que s’emmarca en una línia d’actuació del Parc que pretén: 
 
 Orientar els aprofitaments apícoles implantats al Parc cap a un model de càrrega apícola 

sostenible i orientat a satisfer els aprofitaments locals, vinculats a la població del territori. 
 
 Promoure, experimentar i divulgar un seguit de bones pràctiques apícoles que garanteixin la 

producció de productes derivats de la mel de forma tradicional, tot mantenint alhora unes 
condicions zoosanitàries adequades i per tant minimitzant l’impacte sobre la fauna i la flora 
existent a la zona. 

 
 Dignificar la pràctica apícola amb uns estàndards de qualitat ambiental d’alt valor afegit, 

relacionats a la producció de productes mel·lífers en l’àmbit del Parc. 
 
 Garantir la viabilitat i seguretat de l’explotació apícola, salvaguardant els interessos de la Diputació 

de Barcelona referents a la gestió sostenible i duradora dels recursos naturals.  
 
La finca de Fontmartina, adquirida per la Diputació de Barcelona l’any 1.929 té una extensió de 
312,87 hectàrees, està orientada principalment cap al sud i s’estén entre els 640 metres de cota 
mínima i els 1.646 metres de màxima, per tant presenta una vegetació pròpia dels estatges montà 
i subalpí. A més, està situada a una distància molt propera al nucli urbà de la Costa del Montseny 
(menys de 5 km), tot seguint la carretera de la Costa a Santa Fe. 
 
Dins d’aquesta finca s’hi troba el càmping de Fontmartina, actualment concessionat per la 
Diputació de Barcelona i el futur centre per a la promoció de la recerca de Fontmartina, ubicat a 
l’antic “xalet forestal” de la finca, i que es troba pendent  d’iniciar la seva tramitació contractual. 
 
Aquests factors d’orientació, altitud, accessibilitat, proximitat a equipaments i oportunitat ha fet 
considerar als Serveis tècnics de l’òrgan gestor del Parc la idoneïtat de promoure una concessió 
demanial per a la instal·lació d’un abellar.  
 
3. Fitxa resum 
 

Espai Natural: PARC NATURAL DEL MONTSENY 
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Finca: Fontmartina 
Municipi: Fogars de Montclús 
Superfície: 312,87 ha 
  
Tipus d’aprofitament: APÍCOLA - Mel i productes apícoles no derivats 
Espècie productora: Abella negra autòctona (Apis mellifera iberica)  
Càrrega apícola: 38 arnes 
Modalitat d’aprofitament: Abellar transhumant 
  
Durada de la Concessió: 5 anys

Treballs mínims de millora: 

917,18 m2/any  de desbrossada de la vegetació  ( 608 
m² de desbrossada de vegetació en l’àmbit de 
l’assentament apícola, i 309,18 m2 de desbrossada de 
vegetació en la secció de servei de camins) 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc Natural del Montseny 
Masia Mariona, Ctra. 5119, km 2,5 
(08479) MOSQUEROLES - Fogars de la Selva 
Tel: 93 847.51.02 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
1. Condicions específiques de l’aprofitament apícola 
 
1.1. Àmbit 
 
L’abellar s’establirà a la finca de Fontmartina, d’acord amb els límits assenyalats al plànol 1 
d’aquest document, i atenent als criteris d’ubicació estipulats a l’apartat II del Plec de prescripcions 
tècniques. 
 
Aquesta finca està ubicada a l’àmbit del Parc Natural del Montseny, i per tant, en totes les actuacions 
relacionades amb aquesta Concessió, s’haurà de donar compliment al Pla Especial del Parc Natural 
del Montseny aprovat definitivament l’11 de desembre de 2008 pel conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DOGC 30 de gener de 2009). 
 
1.2. Calendari 
 
Atenent a la promoció de bones pràctiques apícoles i donades les condicions climatològiques de 
l’àmbit d’ubicació de la finca de Fontmartina, es preveu una ocupació permanent de l’abellar, en la 
modalitat d’aprofitament apícola estant – no transhumant. 
 

1.3. Carrega apícola màxima (nombre d’arnes) 
Per garantir els propòsits del Pla Especial, els Serveis tècnics del Parc Natural del Montseny han 
calculat que com a màxim es poden instal·lar un màxim 38 arnes a la finca de Fontmartina, 
distribuïdes en un abellar d’acord amb el plànol 1 d’aquest lot que determina l’àmbit de 
l’aprofitament, considerant una sèrie de condicionants preventius: 
 
a.  El tipus de vegetació al voltant de l’assentament apícola. 
b.  Els diferents graus de protecció que estableix el Pla Especial. 
c.  La proximitat i nombre d’arnes autoritzades en explotacions apícoles veïnes. 
d.  Condicionants relacionats amb la conservació de la flora i la fauna. 
 
a. La caracterització de la floració en l’àmbit d’influència de l’assentament apícola, definit per un 

nucli d’1km de radi al voltant de l’abellar i dos corones de 2 i 3 km, és la següent: 
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 Àmbit d’influència 
Floració Nucli 1ª Corona 2ª Corona 

Baixa 246,63 667,57 1.361,89 
Bona 42,73 215,88 138,05 
Nul·la 24,76 58,99 70,59 

Dades en hectàrees
 

b. El percentatge de solapament entre l’àrea circular de 3 km de radi al voltant de l’assentament 
apícola i els diferents graus de protecció que defineix el Pla Especial del Montseny, és el 
següent: 

 
 

Zona % 
ZIN 51,97 

ZAINEP 41,05 
ZRN 6,98 

ZIN (Zona d’interès natural), ZAINEP (Zona d’Alt Interès Natural, 
Ecològic i Paisatgístic), ZRN (Zona de Reserva Natural) 

 
Les zones de reserva natural “afectades” són: Turó de l’Home-Les Agudes i Turó de l’Home-
Santa Helena. 

 
c. Segons el cens d’explotacions apícoles de 2.012, facilitat pel Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, s’han identificat 6 
assentaments propers, amb 249 arnes autoritzades en total, que comparteixen flora apícola 
amb les abelles de l’assentament proposat a la finca de Fontmartina.  

 
d. Els condicionants preventius de protecció de flora i fauna han estat els següents: 
 
 A efectes de càlcul es considera que per cada km2 de baixa floració es podrien abastar les abelles 

de 12 arnes i per cada km2 de bona floració, les de 20 arnes. Es considera que les zones de nul·la 
floració no poden proveir a cap abella.  

 
 En Zones d’Interès Natural (ZIN) es permet un aprofitament màxim del 80%, respecte al 

teòricament acceptable. 
 
 En Zones d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic (ZAINEP) es permet un aprofitament 

màxim del 40%, respecte al teòricament acceptable. 
 
 En Zones de Reserva Natural (ZRN), no es permet aprofitament, a efectes de càlcul. 
 El 50% de les abelles han de poder proveir-se en el nucli d’influència (1km de radi al voltant de 

l’abellar). 
 
Finalment, cal esmentar que la mobilitat de les abelles en la recerca del nèctar de les flors segueix 
un criteri de mínim esforç en els desplaçaments. Ara bé, tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, en 
alguns casos, podrien arribar a abastar distàncies quilomètriques, traspassant els límits de la finca de 
Fontmartina. Aquest fet és impossible de controlar, tot i això, es realitza una hipòtesi de càlcul sobre 
la càrrega apícola restringida als límits de la finca. 
 
La distribució de tipus de floració i zones de protecció a la finca de Fontmartina és la següent: 
 

 Zona de protecció del Parc 
Floració ZIN ZAINEP ZRN 
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Nul·la  7,57 16,07 0,23 
Baixa 69,13 144,13 0,08 
Bona 1,12 72,98 1,56 

Dades en hectàrees 
 
En conclusió, la finca de Fontmartina, d’acord amb el punt 1.3, aportara el 50 % del nèctar 
d’aquest aprofitament, i la resta s’obtindria fora en funció del comportament de les abelles. 
 
2. Condicions específiques dels treballs de desbrossada de la vegetació. 
 
Els treballs de desbrossada de la vegetació sempre tindran com objectiu la promoció de bones 
pràctiques apícoles i es faran d’acord amb l’apartat III del Plec de prescripcions tècniques i a la 
clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars que regula aquesta concessió. A banda, 
també es seguiran les regulacions que en matèria de tractaments forestals estableix el Pla 
Especial del Parc Natural del Montseny. 
 
Els treballs de millora consistents en la desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’abellar es 
realitzaran dos cops cada any i s’ajustaran als períodes de menys floració de la vegetació, i 
preferentment, en els períodes de setembre-octubre i de gener-febrer. 
 
Els treballs de millora consistents en la desbrossada de vegetació en l’àmbit de la secció de 
serveis de camins s’ajustaran als períodes de menys floració de la vegetació, i preferentment 
s’executaran entre els mesos de gener i febrer. 
 
En funció de la fenologia de la vegetació i de la seva floració, es podrà previ acord entre els 
Serveis tècnics del Parc i el/la Titular de la Concessió, ajustar els períodes d’execució dels treballs 
de millora i/o a efectuar ajustos en els amidaments dels diferents treballs de millora, sempre 
salvaguardant l’import total dels mateixos i els preus unitaris de les actuacions.  
 
El titular de la concessió haurà de realitzar, com a mínim, 917,18 m2/any de treballs de 
desbrossada de la vegetació. 
 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infraestructures i edificacions 
 
L’adjudicació d’aquest aprofitament només contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’assentament apícola, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions tècniques, així 
com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat apícola, pels camins de la 
Diputació de Barcelona de la xarxa viària bàsica del Parc Natural del Montseny que condueixen a 
l’emplaçament de l’abellar. 
L’òrgan gestor del Parc Natural del Montseny subministrarà al Titular de la Concessió les claus 
dels cadenats dels tancaments de camins imprescindibles per accedir a l’abellar. 
 
No es preveu l’afectació de cap edifici ni instal·lació de la finca, així doncs no es defineixen 
condicions específiques al respecte. 
 

III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
1. Estimació d’ingressos i costos 
 
Atenent als criteris especificats a l’apartat V del Plec de prescripcions tècniques, els paràmetres, i els 
càlculs d’ingressos i costos de l’aprofitament apícola a efectuar en aquest lot núm. 7, són els 
següents:  
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

209 
 

a. En aquest lot els càlculs es realitzen referenciats a la producció de mel. 
 
b. Segons l’apartat II d’aquest document, el nombre màxim d’arnes a instal·lar és de 38 arnes. 
 
c. La producció estimada de l’abellar d’aquest lot és de 744,80 Kg de mel a l’any, doncs es 

considera una reducció del 60% respecte la producció màxima. 
49 kg de mel/arna x  0,4 factor reductor = 19,6 kg de producció de mel a per cada arna i any 

 
19,6 kg de mel/arna x 38 arnes  = 744,80 kg de producció de mel a l’abellar cada any 

 
d. Pel nivell de producció i per la proximitat a un equipament del Parc Natural, es considera que la 

mel produïda serà destinada a la venda particular en un 50% de la seva producció, (a un preu de 
venda de 8 €/kg). L’altre 50% es destinaria a la venda a l’engròs, amb un preu de venda de 3€/kg. 
Per tant, la venda de la mel pot aportar al Titular de la Concessió uns ingressos de 4.096,40 
€/any. 

 
744,80 kg de mel x (0,5x8 €/kg) + 744,80 kg de mel x (0,5x3 €/kg) = 4.096,40 € de ingressos anuals aproximats 

 
e. Els costos de manteniment i gestió de l’abellar són els següents: 
 
  Instal·lació de suports: 380,00 €. 

 
38 arnes x 10 €/arna = 380,00 € de cost d’instal·lació de suports 

 Manteniment d’arnes: 156,75 €/any. 
 

38 arnes x 110 €/arna x 0,15 = 627 €  =  156,75(*) € de manteniment anual d’arnes 

(*) Es considera que el manteniment de les arnes serà a partir del 1r any d’aprofitament 
 

 Maneig de l’abellar: 1.140 €/any. 
 

38 arnes x 30 €/arna i any = 1.140,00 € de despeses de manteniment normals/any 

 
2. Compte d’explotació 
 
El compte d’explotació aproximat per als 5 anys de concessió és el següent: 
 
 
 
 

 Any 
 1 2 3 4 5 
Ingressos (I) 
Venda de mel 0,00 4.096,40 4.096,40 4.096,40 4.096,40

 
Despeses (D) 

Implantació 380,00  
Manteniment d’arnes 0,00 156,75 156,75 156,75 156,75
Maneig de l’abellar 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00
  
Balanç econòmic (I-D) -1.520,00 2.799,65 2.799,65 2.799,65 2.799,65
  

Total ingressos (I) 16.385,60 €
Total despeses (D) 6.707 €
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Expectativa del benefici total de l’explotació (I-D) 9.678,6 €
Mitjana anual del període 1.935,72 €

Dades en euros – IVA no inclòs
 
Tot i que les dades de càlcul són aproximades, doncs no contemplen aspectes com les possibles 
reposicions de suports i/o eixams, ingressos addicionals per productes diferents a la mel, diferents 
tipologies de mel, capitalitzacions, amortitzacions, etc., si que permeten aportar un ordre de 
magnitud d’avaluar el just-i-preu de l’adjudicació considerant el risc i ventura a que es veu sotmès 
aquest tipus d’aprofitament. 
 
3. Contraprestació econòmica 
 
En el cas de Fontmartina es considera oportú aplicar el llindar mínim de pagament en forma de mel,  
es a dir, 0,5 kg per arna i any, així doncs, el valor d’aquesta mel seria de 104,5 €/any. 
  

38 arnes x 0,5 kg/arna i any x 5,5 € de mitja/kg de mel = 104,5 €/any 
 

Aquesta monetarització de la contraprestació en espècie, de 104,5 euros per any, representa un 
5,4% sobre els 1.935,72 euros de benefici anual estimat segons el compte d’explotació de l’apartat 
anterior, i per tant, es pot considerar un preu just d’adjudicació. 
 
4. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora 
 
Segons l’apartat V del Plec de prescripcions tècniques, en els aprofitaments apícoles es 
transformarà la contraprestació econòmica en una contraprestació en espècie en forma de treballs 
de manteniment i millora. 
 
En el cas de la finca de Fontmartina els Serveis tècnics del Parc Natural del Montseny han 
considerat un cost de manteniment de la vegetació en l’àmbit de l’abellar de 0,06 €/m2 i un cost de 
desbrossada de vegetació en la secció de servei de camins (Ss) de 0’22 €/m2, per tant:  
 

 Desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola. 
 

38 arnes x 8 m
2
/arna = 304 m

2 
 

304 m
2
 x 2 actuacions/any = 608 m

2 
de desbrossada/any 

 
608 m

2 x 0,06 €/m
2 = 36,48 €/any de manteniment de la vegetació de l’abellar 

 
 Desbrossada de vegetació en la secció de servei de camins de la xarxa viària del Parc. 

 
104,50 €/any de contraprestació econòmica – 36,48 €/any de cost de desbrossada = 68,02 €/any disponibles per fer seccions de servei 

 
68,02 €/any / 0,22 €/m². = 309,18 m

2
 de secció de servei 

 
Per tant, el quadre resum anual d’amidaments i de costos d’execució dels diferents treballs de 
manteniment i millora és el següent: 

 
Actuació Amidament Preu unitari Cost total 
 
Desbrossada de vegetació en l’àmbit 
de l’assentament apícola 

 
608,00 m2/any 0,06 €/m2 36,48 €/any 
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Desbrossada de vegetació en la 
secció de servei de camins  309,18 m2/any(*)

 0’22 €/m2 68,02 €/any 
 
Total execució material treballs de 
desbrossada de la vegetació  

 
917,18 m2/any(*)

  104,50€/any

 
(IVA no 
inclòs) 

(*)En aquest cas, s’arrodoneix a 310 m
2
 els metres quadrats d’obertura d’espais 

5. Balanç econòmic 
 
El valor net anual (Vn) a pagar pel Titular de la Concessió és igual al valor de la monetarització de la 
contraprestació econòmica en forma de mel, i que regeix la majoria d’autoritzacions d’ocupació de 
terrenys  privats, menys el cost dels treballs de manteniment i millora que es realitzen en l’àmbit de 
l’abellar i de la finca de Fontmartina: 
 

Vn = 104,50 €/any de valor de la mel – 104,50 €/any de cost dels treballs de millora = 0 €/any 
 

6. Contraprestació en espècie per l’ús comú especial de la concessió. 
 
La contraprestació en espècie consistirà en l’obligatorietat de realitzar els treballs de desbrossada de 
vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola especificats en l’apartat II.2 del present lot. 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió d’aquest lot serà el següent: 
 
 La proposta a l’alça dels metres quadrats mínims de tots els treballs de desbrossada a 

realitzar (917,18 m2/any) en els termes establerts a l’apartat II.2 del present lot i a la clàusula 9 
del Plec de clàusules administratives particulars. 

 
Puntuació fins a 100 punts 
 
S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes que igualin els metres quadrats mínims de tots 
els treballs de desbrossada de la vegetació a realitzar (917,18 m2/any  de desbrossada de la 
vegetació  (608 m² de desbrossada de vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola, i 309,18 
m2 de desbrossada de vegetació en la secció de servei de camins)) i la màxima puntuació a 
l’oferta més alta, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional. 
 
Pel aquest lot s’haurà de desglossar el nombre de metres quadrats de treballs de desbrossada de 
vegetació en l’àmbit de l’assentament apícola i el nombre de metres quadrats de desbrossada de 
vegetació en la secció de servei de camins. La suma d’ambdós conceptes servirà per valorar la 
proposta a l’alça dels metres quadrats dels treballs de desbrossada de la vegetació. 
 
IV.PLÀNOLS 
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LOT NÚM. 7. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL APÍCOLA A LA FINCA 
DE FONTMARTINA, DINS DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY. 
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Barcelona, 14 de setembre de 2015 
 

Vist-i-plau  
CAP DE L’OFICINA TÈCNICA 
DE PARCS NATURALS 

 
L'Enginyer forestal 

 
 
Ramon Espinach i Grau   

 
 
Agustí Busquets Martí 

 
DILIGÈNCIA.- Faig constar que el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
regulador de les concessions demanials per als aprofitaments especials apícoles en finques 
públiques propietat de la Diputació de Barcelona dins l’àmbit dels Parcs Naturals del 
Montseny i Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i els Parcs del Garraf i Montesquiu, ha estat 
aprovat per Acord de data  
 
La secretaria general     
 
 
 
Petra Mahillo i Garcia     
 

La presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, 
qui diu: Només per recordar que les nostres companyes de la Comissió Informativa 
van demanar que hi hagués un compromís d’explicació i difusió d’aquestes pràctiques 
d’aprofitament especial entre els ajuntaments i, fins i tot, plantejar o facilitar un model 
de prescripcions tècniques. Manifestar el nostre vot favorable i recordar el 
plantejament que va ser debatut i consensuat en aquesta Comissió Informativa en el 
sentit que aquestes activitats fossin explicades i difoses.  

 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3) i l’abstenció dels grups  Ciutadans - Partido 
de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor 
i 6 abstencions. 
 
15.- Dictamen de data 22 d’octubre de 2015, pel qual es proposa aprovar 
l’expedient de les concessions demanials per als aprofitaments especials de 
pastures en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, dins 
l’àmbit dels parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i els 
Parcs del Garraf i Montesquiu. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, 
gestiona 91.587 ha d’espais naturals protegits de les quals més del 75% són terrenys 
forestals arbrats. 
 
Atès que l’extensa superfície forestal dels diferents Parcs, en una part important, 
procedeix de l’aforestació d’antics camps de conreu i/o pastures. L’abandonament de 
les pràctiques agrícoles i ramaderes ha provocat la presència d’una massa forestal 
continua i la simplificació i homogeneïtzació de l’estructura del paisatge; perdent-se 
també part de la flora i fauna característica dels espais oberts. 
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Atès que la Diputació de Barcelona és propietària d’11.875,14 ha de terrenys forestals 
i en aquests espais naturals d’acord amb el que estableix la Llei 6/1988 de 30 de març, 
forestal de Catalunya, els gestiona directament, mitjançant plans d’ordenació o plans 
tècnics de gestió i millora forestal, amb la finalitat de conèixer quines masses poblen 
les finques de la Diputació de Barcelona, el seu estat, establir tractaments de millora i 
conèixer el seu potencial per tal de fer compatible l’aprofitament sostenible dels seus 
recursos amb la conservació dels hàbitats que alberguen. 
 
Atès el que estableix l’article 54 de l’esmentat text normatiu, en el sentit que les 
entitats públiques que disposen de tècnics forestals poden redactar els seus 
programes anuals d’aprofitament i millores. 
 
Atès que l’article 96 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, estableix que els ens locals tenen la facultat 
d’explotar les forests de la seva propietat i realitzar el servei de conservació i foment 
d’aquestes, d’acord amb el que estableix la legislació específica sobre forests i 
aprofitaments forestals. 
 
Atès que els aprofitaments de pastures són un tipus d’aprofitament forestal definit a 
l’article 46 de la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, i per tant, resten 
integrats com a tals dins dels diferents usos, activitats i explotacions que regeixen la 
gestió forestal integral de les finques propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la promoció de l’aprofitament de pastures en finques de Diputació de 
Barcelona vol incentivar, seguint un codi de bones pràctiques, el control del 
combustible forestal evitant fer-ho mitjançant l’estassada mecanitzada, la biodiversitat 
amb la conservació d’espais oberts, i la promoció econòmica associada a una activitat 
compatible amb el territori i amb el que disposa el Pla Especial en cadascun dels 
parcs. 
 
Atès que una de les línies de treball de diferents parcs durant els darrers anys, ha estat 
la realització de treballs de recuperació i millora d’aquests espais i de les seves 
infrastructures associades, amb l’objectiu de promocionar la biodiversitat i recuperar el 
paisatge agroforestal.  
 
Atès que per tal de seguir els objectius d’aquestes accions, o be per afavorir-les, seria 
convenient la promoció de l’activitat ramadera sostenible i compatible amb els interessos 
de cadascun dels parcs, mitjançant la tramitació i atorgament de concessions demanials 
per als aprofitaments especials de pastures en finques públiques propietat de la 
Diputació de Barcelona dins l’àmbit dels Parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, i els Parcs del Garraf i Montesquiu. 
 
Atès que es tracta de concessions d’ús comú especial d’uns espais de domini públic 
local, de conformitat amb allò que disposen els articles 84 (bàsic) de la Llei 33/2003, 
de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques (a partir d’ara LPAP), 
i el Reglament general de la Llei de patrimoni, aprovat per Reial decret 1373/2009, de 
28 d’agost, l’article 218 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 56 i següents 
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del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre de 1988, en tot allò no afectat per la normativa bàsica estatal. 
 
Atès que aquestes concessions demanials seran adjudicades mitjançant un 
procediment de concurrència, d’acord amb el que disposa l’article 93 (bàsic) de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, segons el 
procediment establert a l’article 96 de la mateixa norma, i l’article 56.4 del Reglament 
de patrimoni dels ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Atès que en tot allò no previst a la normativa bàsica esmentada resultarà d'aplicació 
subsidiària, l'article 96 de la LPAP, quant a l'atorgament d'una concessió demanial 
d'ofici en règim de concurrència. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i l’Oficina Administrativa i de Suport 
Jurídic han redactat la Memòria, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que han de regir aquestes concessions 
demanials. 
 
Atès que és procedent l’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que ha de regir aquestes concessions 
demanials. 
 
Atès que es tracta d’una proposta de concessions demanials de durada superior a 
quatre anys i el valor del bé no supera el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, 
requisit aquest últim necessari per a l’adopció de l’acord per majoria absoluta del Ple, 
conforme al previst a l’article 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local. Sent, en aquest supòsit l’òrgan competent el Ple, mitjançant 
acord adoptat per majoria simple. 
 
Vist l’apartat sisè II subapartat g) f.1) del Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 7471/15, de data 29 de juliol de 2015, sobre nomenament de les 
presidències delegades d’àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i 
delegació de l’exercici de competències (publicat al BOPB el 3 d’agost de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignat en 
ús de les facultats que té atribuïdes, previ informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple de la Diputació de 
Barcelona l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR l’expedient per a l’atorgament de les concessions demanials per 
als aprofitaments especials de pastures en finques públiques propietat de la Diputació 
de Barcelona dins l’àmbit dels Parcs Naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac, i els Parcs del Garraf i Montesquiu, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 84 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
Administracions Públiques, i el Reglament General de la Llei de Patrimoni, aprovat pel 
Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, l’article 218 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i l’article 56 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

222 
 

pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. En tot allò no previst a la normativa bàsica 
esmentada resultarà d'aplicació subsidiària, l'article 96 de la LPAP, quant a 
l'atorgament d'una concessió demanial d'ofici en règim de concurrència. 
 
Segon. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars que ha de regir aquestes concessions demanials.  
 
Tercer. PROCEDIR a la seva contractació mitjançant un procediment de concurrència, 
d’acord amb els articles 93.1 de la Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions 
públiques, segons el procediment establert a l’article 96 de la mateixa norma, l’article 
218 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 57 i següents del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADOR DE LES 
CONCESSIONS DEMANIALS PER ALS APROFITAMENTS ESPECIALS DE PASTURES  
PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS D’APROFITAMENTS DE PASTURES EN 
FINQUES PÚBLIQUES PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS L’ÀMBIT 
DELS PARCS NATURALS DEL MONTSENY I SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC, I 
ELS PARCS DEL GARRAF I MONTESQUIU. 
 
I) DADES GENÈRIQUES 
 
Clàusula 1 - Objecte de la concessió d’ocupació temporal 
 
Aquest plec té per objecte regular el règim jurídic de les concessions demanials de 
determinats espais públics, ubicats en finques propietat de la Diputació de Barcelona, per a la 
realització de treballs d’aprofitament i millores de les pastures. La relació de finques on es 
realitzaran aquests treballs ve detallada en els següents lots: 
 
LOT NÚMERO 1 
 

Espai Natural: 
PARC NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA DEL 
MONTSENY 

Finca: l’Agustí, el Bellver i Vallforners 
Municipi: Tagamanent 
Superfície total: 218,33 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES DE CARÀCTER EXTENSIU 
Espècie ramadera: Oví i cabrum  
Càrrega ramadera 
màxima: 

400 caps 

  
Durada de la concessió: 5 anys 

Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

 
71,05 ha/any màxim de manteniment prats naturals 
300 ml/any màxim de manteniment i reposició de tanques 
 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc del Montseny  
Masia Mariona, Ctra. 5119, km 2,5, Mosqueroles      -
08479- Fogars de la Selva.  
Telf. 93 847.51.02 
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LOT NÚMERO 2 
 

Espai Natural: PARC DEL GARRAF 
Finca: Can Grau, i l’Esquerrà 
Municipi: Olivella i Olesa de Bonesvalls 
Superfície total: 274,97 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera 
màxima: 

200 caps 

Durada de la Concessió: 5 anys 
  
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Aportació de fems, llaurar,  subsolar i/o fresar, sembrar 
(blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si 
s’escau, en un màxim de 3,57 ha. 

Comunicacions:  
Oficina tècnica del Parc del Garraf 
Crta. de RatPenat a Plana Novella, km 3,5 
-08870 Sitges- Tel: 935 971 819 

 
LOT NÚMERO 3 
 

Espai Natural: PARC DEL GARRAF 
Finca: Can Vendrell, Jafre i Vallgrassa 
Municipi: Olivella i Begues 
Superfície total: 376,40 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera 
máxima: 

200 caps 

Durada de la Concessió: 5 anys 
  
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Aportació de fems, llaurar,  subsolar i/o fresar, sembrar 
(blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si 
s’escau, en un màxim de 5,76 ha. 

Comunicacions:  
Oficina tècnica del Parc del Garraf 
Crta. de RatPenat a Plana Novella, km 3,5 
-08870 Sitges- Tel: 935 971 819 

 
LOT NÚMERO 4 
 

Espai Natural: PARC DEL GARRAF 
Finca: Can Grau, la Mesquita i Mas Vendrell 
Municipi: Olivella i Avinyonet del Penedès. 
Superfície total: 323,81 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera 
máxima: 

200 caps 

Durada de la Concessió: 5 anys 
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Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Aportació de fems, llaurar,  subsolar i/o fresar, sembrar 
(blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si 
s’escau, en un màxim de 2,7 ha. 

Comunicacions:  
Oficina tècnica del Parc del Garraf 
Crta. de RatPenat a Plana Novella, km 3,5 
-08870 Sitges- Tel: 935 971 819 

 
LOT NÚMERO 5 
 

Espai Natural: PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU 
Finca: Les Planesses, La Solana i la Casanova 
Municipi: Montesquiu  
Superfície total: 79,33 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera 
màxima: 

400 caps 

Durada de la Concessió: 5 anys 
  
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Estassada selectiva, en un màxim de 12 ha anuals. 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc del Castell de Montesquiu 
Masoveria del Castell de Montesquiu,  
08585 Montesquiu.  
Telf. 93 472.76.00 

 
LOT NÚMERO 6 
 

Espai Natural: PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU 
Finca: Les Codines 
Municipi: Montesquiu i Sora 
Superfície total: 41,04 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera: 250 caps 
Durada de la Concessió: 5 anys 
  
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Estassada selectiva, en un màxim de 12 ha anuals. 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc del Castell de Montesquiu 
Masoveria del Castell de Montesquiu,  
08585 Montesquiu.  
Telf. 93 472.76.00 

 
LOT NÚMERO 7 
 

Espai Natural: PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU 
Finca: Sant Moí 
Municipi: Santa Maria de Besora 
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Superfície total: 11,72 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Boví o oví/cabrum  
Càrrega ramadera: 10 vaques ó 30 ovelles/cabres 
Durada de la Concessió: 5 anys 
  
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Estassada selectiva, en un màxim de 2 ha anuals. 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc del Castell de Montesquiu 
Masoveria del Castell de Montesquiu,  
08585 Montesquiu.  
Telf. 93 472.76.00 

 
LOT NÚMERO 8 
 

Espai Natural: NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC 
Finca: La Mata 
Municipi: Mura, Matadepera, Sant Llorenç Savall i Vacarisses 
Superfície total: 58,6 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera 
màxima: 

120 caps 

Durada de la Concessió: 5 anys 
  
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Execució de secció de servei dels camins principals i 
neteja de marges bora els camps, en un màxim de 2 ha 
anuals. 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac 
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8 
-08230- Matadepera 
tln. 93 831 73 00 

 
LOT NÚMERO 9 
 

Espai Natural: 
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I 
L’OBAC 

Finca: Mata-Rodona i Coma d’en Vila 
Municipi: Mura 
Superfície total: 110,55 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera 
màxima: 

200 caps 

Durada de la Concessió: 5 anys 
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Execució de la secció de servei als camins principals de 
Mata-Rodona i Coma d’en Vila i neteja de marges bora 
els camps, en un màxim de 4 ha anuals. 
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Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac 
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8 
-08230- Matadepera 
tln. 93 831 73 00 

 
LOT NÚMERO 10 
 

Espai Natural: PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR 
Finca: Can Bosc i Ca l’Arenes 
Municipi: Dosrius 
Superfície total: 506,2 ha ( 57,11 ha plenament pasturables ) 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera 
màxima: 

500 caps 

Durada de la Concessió: 5 anys 
  
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Treballs de manteniment de les franges de protecció 
(fins a un màxim de 39,519,75 ha) 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc del Castell de Montesquiu 
Masoveria del Castell de Montesquiu,  
08585 Montesquiu.  
Telf. 93 472.76.00 

 
L’àmbit d’atorgament de les concessions per a cadascun dels lots i l’espai físic on s’ubicaran 
els aprofitaments està limitat en l’apartat VIII “Descripció dels lots” del plec de prescripcions 
tècniques particulars, mitjançant els plànols que s’hi adjunten. 
 
Clàusula 2 - Valoració econòmica de l’aprofitament 
 
2.1.- factors que determinen la valoració econòmica de l’aprofitament. 
 
Per l’estimació del benefici econòmic hi han dues metodologies de càlcul: 
 

a) Quan les pastures es realitzen principalment sobre zona forestal: El/la titular de la 
concessió hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost d’alimentar anyalment el  
ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les finques on  trobaria aquest 
aliment. El càlcul d’aquest cost alimentari anual, s’obté d’acord amb els següents 
paràmetres: 

 
 La superfície efectiva de pastura; considerant el diferents tipus de pastures. 
 
 El consum diari mig d’un animal mesurat en unitats farratgeres (UF/animal i dia). La 

unitat farratgera equival al preu mitjà d’1 kg d’ordi actualitzat ( 1kg = 1 UF) 
 
 La càrrega ramadera màxima. 
 
 Característiques de la vegetació i condicionants de gestió en l’espai i en el temps 
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b) Quan les pastures es realitzen principalment sobre zona agrícola i/o prats: Aleshores, el 
càlcul del benefici atendrà a la capitalització de rendes per hectàrea. 

 
2.2. Contraprestació econòmica: pagament es especies 
 
El fet de realitzar aquest aprofitament de pastures, suposa deixar de fer inversions sobre les 
finques pel control del combustible i l’enriquiment de la biodiversitat i, per tant, això 
representa un estalvi econòmic per a la Diputació. En tot cas, per millorar la seva efectivitat, 
cal realitzar, per part del concessionari, els treballs d’implantació i millora de pastures 
descrits en els apartats I. i III. del plec de prescripcions tècniques. 
 
La suma dels conjunt de costos associats a aquests treballs i que assumiria el 
concessionari, haurien de servir per compensar el benefici net calculat en el punt 2.1 
d’aquest plec. En definitiva, els costos d’aquests treballs es considerarien una 
contraprestació econòmica en espècie. 
 
2.3. Balanç econòmic i proposta de millores 
 
El valor diferencial que quedi de restar el benefici econòmic estimat (punt 2.1) i  la 
contraprestació econòmica (punt 2.2) servirà de base per a l’atorgament de la concessió.  
 
Essent elQuan aquest valor diferencial sigui 0, el criteri que servirà de base per a 
l’atorgament de la concessió serà la proposta del nombre d’hectàrees anuals a millorara 
l’alça dels diferents treballs d’implantació i millora de pastures, d’acord amb els treballs 
màxims d’implantació i millora de pastures identificats i valorats en cadascun dels lots, i a la 
clàusula  9 i 19 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
Clàusula 3 - Règim Jurídic 
 
Es tracta de concessions d’ús comú especial d’uns espais de domini públic local, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 84 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, de patrimoni de les administracions públiques, i el Reglament general de la Llei 
de patrimoni, aprovat per Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, l’article 218 del Decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i l’article 56 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre de 1988, en tot allò no afectat per la normativa 
bàsica estatal posterior. 
 
Es tracta de concessions d’ús comú especial d’uns espais de domini públic local, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 84 (bàsic) de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, de patrimoni de les administracions públiques (a partir d’ara LPAP), i el 
Reglament general de la Llei de patrimoni, aprovat per Reial decret 1373/2009, de 28 
d’agost, l’article 218 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 56 i següents del Reglament de patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre de 1988, en tot allò no afectat 
per la normativa bàsica estatal. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 4.1.o) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, les 
concessions sobre béns de domini públic i els contractes d’explotació de béns patrimonials 
queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Aquesta convocatòria donarà compliment als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència. 
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Quant a la normativa sectorial, en tot allò que no estigui contemplat en l’articulat d’aquest 
plec i del plec de prescripcions tècniques particulars, s’estarà al compliment del Decret 
40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, així com la normativa 
sectorial forestal, de prevenció d’incendis forestals i altra legislació vigent que li sigui 
d’aplicació. 
 
Clàusula 4 - Vigència de les concessions. 
 
La vigència de l’aprofitament dels diferents lots serà de 5 anys des de la data de la seva 
formalització, sense possibilitat de pròrroga. 
 
Aquest període es considera amb la finalitat d’ajustar la ventura i risc del titular de la concessió 
i alhora permetre el seguiment i ajust de l’oferta d’aprofitament per part de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Pel que fa al lot número 2 i el lot número 3 la vigència de les noves concessions s’iniciaran 
una vegada hagin finalitzat les durades inicials dels actuals aprofitaments, que acaben, en 
ambdós lots, el proper 11 d’agost de 2015. 
 
Quant al lot número 5 i 6 la vigència de les noves concessions s’iniciaran una vegada finalitzi 
les durades inicials dels actuals aprofitaments, que s’estimen que finalitzaran, en ambdós lots, 
el proper 15 de desembre de 2015. 
 
Clàusula 5 - Contraprestació en espècie per l’ús comú especial de les concessions. 
 
El concessionari de cada lot haurà de realitzar tasques de manteniment i millora dels 
terrenys com a contraprestació en espècie per l’ús comú especial de la concessió demanial, 
d’acord amb l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars i la clàusula 9 
dels presents plecs. 
 
II) PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DELS CONCESSIONARIS 
 
Clàusula 6 - Forma d’adjudicació  
 
Les concessions demanials seran adjudicades mitjançant un procediment de concurrència, 
d’acord amb el que disposa l’article 93 (bàsic) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques, segons el procediment establert a l’article 96 de 
la mateixa norma i l’article 56.4 del Reglament de patrimoni dels ens Locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
En tot allò no previst a la normativa bàsica esmentada resultarà d'aplicació subsidiària, 
l'article 96 de la LPAP, quant a l'atorgament d'una concessió demanial d'ofici en règim de 
concurrència. 
 
Les concessions demanials dels diferents lots seran adjudicades en règim de concurrència, 
d’acord amb els articles 93.1 de la Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions públiques, 
segons el procediment establert a l’article 96 de la mateixa norma, l’article 218 del Decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i els articles 56 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
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Clàusula 7 - Publicitat de la concurrència 
 
La present licitació es publicarà al perfil del contractant i al BOPB, mitjançant un anunci,  
amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l’assenyalat com a últim per a la recepció de 
les proposicions. 
 
La present licitació es publicarà al perfil del contractant i al BOPB, mitjançant un anunci,  
amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l’assenyalat com a últim per a la recepció de 
les proposicions. 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present 
concessió, que haurà d’abonar el concessionari/ària, serà de 400  euros.  
 
Clàusula 8 - Presentació de la documentació i de les proposicions 
 
El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 30 dies hàbils a comptar 
des del següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Les proposicions s’hauran de presentar a: 
 
La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat Subsecció de Contractació  
- carrer Comte d’Urgell, 187, 4a planta, edifici El Rellotge, 08036 Barcelona  
telèfon 93-404.94.89 i fax 93-402.24.94 
 
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i l’últim dia de presentació abans de les 12 hores, 
podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar 
abans de 12 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci 
corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax a la 
dita Gerència el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, 
el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de 
la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap 
cas.  
 
Si l’últim dia es festiu a la ciutat de Barcelona, s’entendrà prorrogat dins al primer dia hàbil 
següent. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i 
haurà de presentar-se en dos sobres, dins de cadascun dels quals s’inclourà, en full apart, 
una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia documentació que 
es detalla a continuació: 
 

SOBRE NÚM. 1 
 
Portarà la menció "Documentació administrativa per a l’atorgament de concessions 
demanials per als aprofitaments especials de pastures en finques públiquesper a 
la realització de treballs d’aprofitament i millores de pastures en finques públiques, 
propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al/s lot/s núm. ....., 
presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 

 
a) Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents dades 

identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i electrònica, 
número de telèfon i de fax del licitador/a. 
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b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document 
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., 
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon 
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la concessió relativa ...................... 
i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment 
i no incorre en cap prohibició per contractar amb l’Administració, d’acord amb el que 
estableix l’article 94 de la LPAP. . 
 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social; 
 
 - Que autoritza la Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant 
de les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

 SI   NO 
 
- Que disposa de la l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 8 
dels present Plecs i que es compromet a adscriure a l’execució de la concessió els 
mitjans personals/materials descrits a la dita clàusula. . 
 
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari/a, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula 10 dels presents Plecs. 
 
 (Lloc, data, signatura i segell)." 

 
c) Altres declaracions: 

 
-  En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, haurà de 

presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i 
circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicatari/a. 

 
-  En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar 

una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les 
empreses que la composen. 

 
-  En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar  

declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols. 
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions. 
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En qualsevol cas els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol moment abans de la 
proposta d’adjudicació tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens 
perjudici d’allò establert a la clàusula 10 del present Plec. 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 
 Disposar de la solvència següent:  

a) Solvència econòmica i financera: 
 

 Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de l’existència 
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals. 

 
Mínim: Una declaració emesa per una entitat amb qui la persona o l’empresa treballi 
habitualment en què es manifesti la inexistència de problemes de pagament o de 
deutes amb l’entitat o tercers. 
 
Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències 
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient per 
l’òrgan competent de la Corporació. 

 
b) Solvència professional o tècnica: 
 

 Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en matèria ramadera els 
últims tres anys que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat, 
d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa. 

 
En aquesta relació ha de constar com a mínim un treball de característiques 
similars a l’objecte de la concessió. 

 
L’acreditació dels serveis o treballs esmentats s’ha de realitzar: 

 
 quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, cal aportar certificats 

expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
 Quan els serveis o treballs s’hagin realitzat en entitats del sector privat, 

mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs o, a 
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal 
de l’empresa licitadora. 

 
 Els licitadors han d’estar convenientment inscrits en el Registre d’explotacions 

ramaderes, subexplotació bovina, caprina o ovina, depenent del tipus 
d’aprofitament sol·licitat, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, o Registre equivalent. 

 
SOBRE NÚM. 2 
 
LOT NÚMERO 1: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicacióó per a 
l’atorgament de concessions demanials per a l’atorgament de concessions demanials 
per als aprofitaments especials de pastures en finques públiques propietat de la 
Diputació de Barcelonaper a la realització de treballs d’aprofitament i millora de 
pastures en finques públiques, propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents 
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al/s lot/s núm. 1 ....., presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació 
següent: 
 
 La contraprestació en espècie del lot número 1, per cada lot, de conformitat amb la 

clàusula 9 del present Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques 
particulars, i d’acord amb el model següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
concessió relativa a (consignar objecte de la concessió i número/s del 
lot/s)......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs 
de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que 
accepta íntegrament, a satisfer per un total de .... ha anuals de treballs de manteniment 
de prats naturals i per un total de ..... metres lineals anyals de treballs de manteniment i 
reposició de tanques de castanyer manteniment i millora, per a l’aprofitament del lot núm. 
....., en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

 
71,05 ha/any màxim de manteniment prats naturals 
300 ml/any màxim de manteniment i reposició de tanques 
de castanyer 

 
LOT NÚMERO 2: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials de pastures 
en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot 
núm. 2, presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 
 
 La contraprestació en espècie del lot número 2, de conformitat amb la clàusula 9 del 

present Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord 
amb el model següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
concessió relativa a (consignar objecte de la concessió i número del 
lot)......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs 
de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que 
accepta íntegrament, a satisfer per un total de .... ha anuals de treballs d’implantació i 
millora de les pastures, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la 
Diputació de Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Aportació de fems, llaurar,  subsolar i/o fresar, sembrar 
(blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si 
s’escau, en un màxim de 3,57 ha. 
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LOT NÚMERO 3: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials de pastures 
en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot 
núm. 3, presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 
 
 La contraprestació en espècie del lot número 3, de conformitat amb la clàusula 9 del 

present Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord 
amb el model següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
concessió relativa a (consignar objecte de la concessió i número del 
lot)......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs 
de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que 
accepta íntegrament, a satisfer per un total de .... ha anuals de treballs d’implantació i 
millora de les pastures, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la 
Diputació de Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Aportació de fems, llaurar,  subsolar i/o fresar, sembrar 
(blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si 
s’escau, en un màxim de 5,76 ha. 

 
LOT NÚMERO 4: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials de pastures 
en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot 
núm. 4, presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 
 
 La contraprestació en espècie del lot número 4, de conformitat amb la clàusula 9 del 

present Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord 
amb el model següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
concessió relativa a (consignar objecte de la concessió i número del 
lot)......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs 
de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que 
accepta íntegrament, a satisfer per un total de .... ha anuals de treballs de treballs 
d’implantació i millora de les pastures, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys 
propietat de la Diputació de Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Aportació de fems, llaurar,  subsolar i/o fresar, sembrar 
(blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si 
s’escau, en un màxim de 2,7 ha. 
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LOT NÚMERO 5: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials de pastures 
en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot 
núm. 5, presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 
 
 La contraprestació en espècie del lot número 5, de conformitat amb la clàusula 9 del 

present Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord 
amb el model següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
concessió relativa a (consignar objecte de la concessió i número del 
lot)......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs 
de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que 
accepta íntegrament, a satisfer per un total de .... ha anuals de treballs d’implantació i 
millora de les pastures, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la 
Diputació de Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Estassada selectiva, en un màxim de 12 ha anuals. 

 
LOT NÚMERO 6: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials de pastures 
en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot 
núm. 6, presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 
 
 La contraprestació en espècie del lot número 6, de conformitat amb la clàusula 9 del 

present Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord 
amb el model següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
concessió relativa a (consignar objecte de la concessió i número del 
lot)......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs 
de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que 
accepta íntegrament, a satisfer per un total de .... ha anuals de treballs d’implantació i 
millora de les pastures, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la 
Diputació de Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Estassada selectiva, en un màxim de 12 ha anuals. 
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LOT NÚMERO 7: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials de pastures 
en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot 
núm. 7, presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 
 
 La contraprestació en espècie del lot número 7, de conformitat amb la clàusula 9 del 

present Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord 
amb el model següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
concessió relativa a (consignar objecte de la concessió i número del 
lot)......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs 
de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que 
accepta íntegrament, a satisfer per un total de .... ha anuals de treballs d’implantació i 
millora de les pastures, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la 
Diputació de Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Estassada selectiva, en un màxim de 2 ha anuals. 

 
LOT NÚMERO 8: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials de pastures 
en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot 
núm. 8, presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 
 La contraprestació en espècie del lot número 8, de conformitat amb la clàusula 9 del 

present Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord 
amb el model següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
concessió relativa a (consignar objecte de la concessió i número del 
lot)......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs 
de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que 
accepta íntegrament, a satisfer per un total de .... ha anuals de treballs d’implantació i 
millora de les pastures, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la 
Diputació de Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Execució de secció de servei dels camins principals i 
neteja de marges bora els camps, en un màxim de 2 ha 
anuals. 
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LOT NÚMERO 9: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials de pastures 
en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot 
núm. 9, presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 
 
 La contraprestació en espècie del lot número 9, de conformitat amb la clàusula 9 del 

present Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord 
amb el model següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
concessió relativa a (consignar objecte de la concessió i número del 
lot)......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs 
de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que 
accepta íntegrament, a satisfer per un total de .... ha anuals de treballs d’implantació i 
millora de les pastures, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la 
Diputació de Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Execució de la secció de servei als camins principals de 
Mata-Rodona i Coma d’en Vila i neteja de marges bora 
els camps, en un màxim de 4 ha anuals. 

 
LOT NÚMERO 10: 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació per a 
l’atorgament de concessions demanials per als aprofitaments especials de pastures 
en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponents al lot 
núm. 10, presentada per ...……...... " i haurà de contenir la documentació següent: 
 
 La contraprestació en espècie del lot número 10, de conformitat amb la clàusula 9 del 

present Plec i l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’acord 
amb el model següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
concessió relativa a (consignar objecte de la concessió i número del 
lot)......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs 
de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que 
accepta íntegrament, a satisfer per un total de .... ha anuals de treballs d’implantació i 
millora de les pastures, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la 
Diputació de Barcelona.  
 

(Lloc, data i signatura del licitador/a)." 
 

Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Treballs de manteniment de les franges de protecció 
(fins a un màxim de 39,5 ha) 
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El licitador haurà de realitzar una proposició (contraprestació en espècie) consistent en el 
nombre d’hectàrees anuals a millorar per cadascun dels lots que es vulgui presentar, 
d’acord amb la clàusula 9 dels presents plecs i l’apartat VI del plec de prescripcions 
tècniques particulars que regula els metres quadrats màxims d’implantació i millora de 
pastures identificats i valorats per a cadascun dels lots. 
 
Clàusula 9 - Criteris de valoració de les ofertes 
 
Els criteris que servirà de base per a l’atorgament de les concessions seranà els següents 
atenent a cada lot: 
 
LOT NÚMERO 1 
 
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran 
(puntuació màxima fins a 100 punts): 
 
 Proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 71,05 hectàrees anuals. 

Concretament, aquests treballs consistiran en l’estassada selectiva de les espècies 
arbustives i/o invasores de baix  valor pel ramat (principalment falgueres, però també 
altres espècies arbustives com bruc, bruguerola, ginestell, arç, bardisses, etc.), per tal 
d’afavorir les espècies herbàcies d’interès 
pastoral.......................................................................................... fins a 50 punts. 

 
S’assignaran 50 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (71,05 ha. anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora (hi haurà millora a partir de 30 ha. 
any). 
 
 Proposta a l’alça dels metres lineals de treballs de manteniment i reposició de tanques 

de castanyer, d’un màxim de 300 metres lineals (corresponents a la cinquena part la 
longitud total de la tanca existent)........................fins a 50 punts.    

 
S’assignaran 50 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim de metres lineals de tanca 
de castanyer a millorar anyalment (300 m.l. anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de 
manera decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora (hi haurà millora a 
partir de 100 m.l. any) 
 
LOT NÚMERO 2 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 3,57 ha anuals, per a la 

pastura en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la finca de Can 
Grau. La millora consistirà en una aportació de fems d’ovella/cabra (250 kg/ha) sobre 
camps de conreu i es procedirà a llaurar,  subsolar i/o fresar, sembrar (blat, ordi i 
farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris si 
s’escau.......................................................................................... fins a 100 punts 

 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (3,57 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 
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LOT NÚMERO 3 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 5,76 ha anuals, per a la 

pastura en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les finques. La 
millora consistirà en una aportació de fems d’ovella/cabra (250 kg/ha) sobre camps de 
conreu i es procedirà a llaurar,  subsolar i/o fresar, sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer 
tractaments fitosanitaris si 
s’escau.......................................................................................... fins a 100 punts 

 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (5,76 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 
 
LOT NÚMERO 4 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 2,7 ha anuals, per a la 

pastura en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les finques de 
Can Grau, la Mesquita i Mas Vendrell. La millora consistirà en una aportació de fems 
d’ovella/cabra (250 kg/ha) sobre camps de conreu i es procedirà a llaurar,  subsolar i/o 
fresar, sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris si 
s’escau............................................... fins a 100 punts 

 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (2,7 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora 
 
LOT NÚMERO 5 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 12 ha anuals, per a la pastura 

en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les finques de les 
Planesses, la Solana i la Casanova. La millora consistirà en l’estassada selectiva de les 
espècies arbustives i/o invasores de baix  valor pel ramat (bruc, bruguerola, ginestell, 
arç, bardisses, falgueres i altres), no consumides pel bestiar i que, si no s’eliminen, van 
adquirint dominància. A banda, concretament en les zones forestals, es cercarà de 
l’estassada selectiva de les espècies arbustives de sotabosc que pugui impedir un futur 
aprofitament per pastures; tant per la “impenetrabilitat” de l’espai, com pel seu baix 
interès nutricional.................................. fins a 100 punts 

 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (12 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora 
 
LOT NÚMERO 6 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 12 ha anuals, per a la pastura 

en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la finca. La millora 
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consistirà en l’estassada selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix  valor 
pel ramat (bruc, bruguerola, ginestell, arç, bardisses, falgueres i altres), no consumides 
pel bestiar i que, si no s’eliminen, van adquirint dominància. A banda, concretament en 
les zones forestals, es cercarà de l’estassada selectiva de les espècies arbustives de 
sotabosc que pugui impedir un futur aprofitament per pastures; tant per la 
“impenetrabilitat” de l’espai, com pel seu baix interès nutricional..................................fins 
a 100 punts 

 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (12 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 
 
LOT NÚMERO 7 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 2 ha anuals, per a la pastura 

en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la finca. La millora 
consistirà en l’estassada selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix  valor 
pel ramat (bruc, bruguerola, ginestell, arç, bardisses, falgueres i altres), no consumides 
pel bestiar i que, si no s’eliminen, van adquirint dominància. A banda, concretament en 
les zones forestals, es cercarà de l’estassada selectiva de les espècies arbustives de 
sotabosc que pugui impedir un futur aprofitament per pastures; tant per la 
“impenetrabilitat” de l’espai, com pel seu baix interès nutricional.................................. fins 
a 100 punts 

 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (2 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 
 
LOT NÚMERO 8 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 2 ha anuals, per a la pastura 

en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la finca. La millora 
consistirà en l’execució de la secció de servei corresponent als camins principals dins la 
finca de la Mata i neteja de marges bora els camps. En el primer cas, es tracta d’una 
estassada selectiva de vegetació i, si s’escau, tallada d’algun peu que pugui dificultar el 
trànsit dels vehicles, dins el metre i mig a banda del 
camí............................................................................................... fins a 100 punts. 

 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (2 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora 
 
LOT NÚMERO 9 
 
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 4 ha anuals, per a la pastura 

en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les finques. La millora 
consistirà en l’execució de la secció de servei corresponent als camins principals dins la 
finca de Mata-Rodona i de Coma d’en Vila i neteja de marges bora els camps. En el 
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primer cas, es tracta d’una estassada selectiva de vegetació i, si s’escau, tallada d’algun 
peu que pugui dificultar el trànsit dels vehicles, dins el metre i mig a banda del 
camí............................. fins a 100 punts  

 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (4 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 
 
LOT NÚMERO 10 
 
El criteri d’adjudicació que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà 
(puntuació màxima fins a 100 punts): 
 
 Proposta d’hectàrees de manteniment de franges de protecció anuals a millorar, fins a un 

màxim de 39,5 hectàrees anuals......................................... fins a 100 punts      
 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (39,5 ha. anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora (hi haurà millora a partir de 19,75 ha 
anuals). 
  
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des 
del punt de vista del criteri objectiu d’adjudicació es farà mitjançant un sorteig públic. 
 
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des 
del punt de vista del criteri objectiu d’adjudicació serà el previst a la clàusula 12 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona aplicables als contractes 
de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió pública, a altres 
contractes administratius i als privats. 
 
Els licitadors podran presentar-se a un, més d’un, o tots els lots segons estimin convenient. 
 
D’acord amb l’article 96.5 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions Públiques, per 
decidir sobre l’atorgament de la concessió s’atendrà al major interès i utilitat pública de la 
utilització o aprofitament sol·licitat que es valorarà en funció dels criteris especificats. 
 
Clàusula 10 - Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel 
licitador/s proposat/s com a adjudicatari/a. 
 
El licitador proposat com a adjudicatari de cada lot abans de l’adjudicació i dins del termini 
de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment haurà de: 
 
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva.  
 
- Presentar els següents documents: 
 
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document 

que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, 
a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el 
poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o 
d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte 
social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte de 
l’aprofitament. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans 
assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada 
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inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si 
s’escau, en el corresponent registre oficial. 

 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador/a 
sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la 
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, 
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a 
l’annex I del RGLCAP.  
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat 
amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 

 
b)  Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació per obtenir de 
forma directa la seva acreditació. 

 
c)  La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 

financera i tècnica o professional, en els termes de la clàusula 8 del present Plec. 
 
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 

declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la 
documentació referida – excepció de la referida a la garantia definitiva, a l’habilitació 
professional, la solvència econòmica i tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no 
consta en el Registre de Licitadors-, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció i la 
declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la diligència no han 
experimentat cap variació. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst en el requeriment, s’entendrà 
que el licitador ha retirat l’oferta, i en aquest cas es procedirà a sol·licitar la mateixa 
documentació al licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. 
 
Clàusula 11 - Notificació, perfeccionament i publicitat de la concessió. 
 
D’acord amb la clàusula 10 dels presents plecs, la concessió serà atorgada al sol·licitant 
proposat per a cada lot i abans de l’adjudicació, haurà constituir la garantia definitiva , si 
escau, i presentar els documents que li siguin requerits en els termes previstos en la 
documentació necessària i en la seva oferta.  
 
De no donar compliment al present requeriment en temps i forma, s’entendrà que s’ha retirat 
l’oferta, amb les conseqüències que se’n deriven. 
 
L’adjudicació de la concessió serà notificada en el termini màxim dels 10 dies hàbils 
següents a que hagi estat acordades, i simultàniament es publicarà en el perfil del contractat 
a la web: www.diba.cat. 
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Una vegada notificada l’adjudicació de la concessió, aquesta es formalitzarà mitjançant 
document administratiu dins els termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
El concessionari podrà sol·licitar que la concessió demanial s’elevi a escriptura pública, corrent 
del seu càrrec les corresponents despeses. 
 
Clàusula 12- Garantia provisional i Garantia definitiva. 
 
Atesa la previsió d’un reduït benefici econòmic dels aprofitaments que són objecte de 
concessió demanial, no es preveu la constitució d’una garantia provisional d’acord amb l’article 
62.1.j) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 
En aquest mateix sentit, i atès l’escàs benefici econòmic previst, s’estima la necessitat que el/s 
licitador/s seleccionat/s per a l’atorgament de les concessions constitueixin una garantia 
definitiva amb un import moderat de 300 euros, dins el termini de 10 dies a comptar del següent 
al de la recepció del requeriment.  
 
La garantia definitiva respondrà de possibles desperfectes ocasionats per, donat el cas, la 
instal·lació del pastor elèctric, la desocupació de la finca en el moment de la finalització de la 
vigència de la/les concessió/ns, la revocació de la concessió/ns, la resolució anticipada de la 
concessió/ns per causes imputable al titular, així com per possibles sancions que es derivin de 
l’incompliment de les condicions i obligacions de la concessió/ns. 
 

III) EXECUCIÓ DE LA CONCESSIÓ 
 
Clàusula 13- Direcció i tècnic/a responsable de l’aprofitament 
 
 La Direcció de l’aprofitament correspon a la Diputació de Barcelona, com a figura 

Promotora. Aquesta designarà al tècnic/a responsable de l’aprofitament. 
 
 Les funcions del tècnic/a responsable de l’aprofitament, en relació a la direcció de 

control i vigilància de l’aprofitament, que fonamentalment afecten a les seves relacions 
amb el titular de la concessió, són les següents: 

 
o Vetllar pel compliment del que estableix el Pla Especial relatiu als aprofitaments, així 

com tota la normativa sectorial que sigui d’aplicació. 
 
o Garantir que l’aprofitament s'executi ajustat a les condicions establertes en el 

present plec i en el plec de prescripcions tècniques que regulen la concessió. 
 
o Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin referents a la interpretació de 

plànols i d'execució dels treballs; sempre que no es modifiquin les condicions de la 
concessió. 

 
o Estudiar i resoldre les incidències o problemes plantejats en l’aprofitament, que 

impedeixin el normal compliment de la concessió. 
 
o En casos d'urgència o gravetat, coordinar la direcció immediata de determinades 

operacions o treballs que siguin preceptius per fer-hi front, per als quals el titular de 
la concessió haurà de posar a la seva disposició el personal i mitjans necessaris. 
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o Acreditar que el/la concessionari/a ha realitzat l’aprofitament, d'acord al disposat en 

els documents de la concessió. 
 
o Transcorregut el temps de la concessió, procedirà a l’examen i valoració de les 

zones adjudicades. 
 
 El tècnic/a responsable de l’aprofitament no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni 

aliè, intervenir en aquest procés de licitació. En qualsevol cas, la impossibilitat 
d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell o els seus 
cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin 
una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 

 

Clàusula 14 - Accions prèvies i inici de l’aprofitament 
 

14.1. Replanteig  
El/la tècnic/a responsable o la personi en qui delegui, haurà de fer el replanteig sobre el 
terreny de l’aprofitament previst, seguint la documentació de l’aprofitament. Aquest, haurà 
d'incloure les referències necessàries per tal de realitzar-lo adequadament. Els punts de 
referència es marcaran mitjançant pintura, sòlides estaques o altres sistemes de marcatge 
prou adequats, i el titular de la concessió tindrà la responsabilitat de conservar-les. 
 

14.2. Acta de comprovació del replanteig 
A partir de la formalització, es comprovarà, en presència del representant del titular de la 
concessió, el replanteig de l’aprofitament efectuat abans de la licitació, i s’expedirà la 
corresponent Acta de Comprovació de Replanteig dins del termini de trenta dies des de la 
formalització del document administratiu d’atorgament de la concessió. Aquesta reflectirà la 
conformitat o disconformitat del concessionari/a respecte a l’esmentat replanteig; fet en base 
a la documentació de l’aprofitament.   
 
Quan l'Acta de Comprovació del Replanteig mostri alguna variació respecte a la 
Documentació de l’Aprofitament, i si ambdues parts estan d’acord, el/la tècnic/a responsable 
ho haurà de fer constar als efectes escaients. 
 
14.3. Iniciació de l’aprofitament 
Els treballs de pasturatge podran iniciar-se un cop notificada l’adjudicació,  i formalitzat el 
document administratiu d’atorgament de la concessió i realitzada l’acta de comprovació de 
replanteig. 
 
El/la tècnic/a responsable de l’aprofitament realitzarà amb el/la Titular de la concessió un 
replanteig previ de la zona adjudicada per determinar la ubicació exacta de l’aprofitament sobre 
el terreny i,  amb aquesta finalitat, aixecaran acta de replanteig per duplicat i signada per 
ambdues parts. 
 
Un cop fet el replanteig, el/la Titular de la concessió comunicarà la data d’ocupació dels béns 
públics objecte de concessió i l’inici de l’aprofitament a la direcció del Parc on s’ubiquin aquests 
béns, amb un mínim de 5 dies hàbils d’antelació. 
 
Transcorregut el termini de 90 dies hàbils sense que el/la Titular de la concessió hagi iniciat 
l’activitat de pasturatge, es considerarà que l’interessat renúncia a l’aprofitament, i es podrà 
procedir a l’adjudicació del licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades 
les ofertes. 
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Clàusula 15 - Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques de l’atorgament de cada concessió, aquells que resultin de la 
documentació patrimonial i la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
15.1 Obligacions del/ de la  titular de l’aprofitament 
 
 El/La titular de l’aprofitament haurà de complir en tot moment les recomanacions i 

directrius que assenyali el/la tècnic/a responsable de l’aprofitament de l’Oficina Tècnica 
de Parcs, així com les fixades per la normativa vigent i les obligacions establertes en el 
present plec i en el plec de prescripcions tècniques que regulen aquesta concessió. 

 
 L’activitat de pasturatge i la seva explotació serà a risc i ventura del/de la titular de la 

concessió que realitzarà personalment l’aprofitament de pastures, sense possibilitat de 
cedir la concessió. 

 
 En cap cas podrà arrendar, cedir o traspassar de qualsevol altra forma els terrenys 

objecte de la present concessió. 
 
 El/la concessionari/a serà l’únic responsable en la custòdia o seguretat respecte a les 

instal·lacions o dotació en general dels espais a utilitzar. 
 
 El/La titular de l’aprofitament, a l’empara de l’article 1902 i següents del Codi Civil, 

assumirà la responsabilitat plena dels danys i perjudicis que puguin ser ocasionats tant 
a les persones com als béns com a conseqüència de l’activitat d’aprofitament o del 
personal que la realitzi. 

 
 Amb aquesta finalitat, el/la concessionari/a contractarà una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil d’acord amb la clàusula 22 d’aquests plecs. Independentment 
d’aquesta cobertura, en podrà contractar d’altres com la d’incendi i/o robatori, amb 
caràcter discrecional. 

 
 Resta exclòs qualsevol ús de la finca no inclòs en l’activitat de pastures referida o no 

autoritzats explícitament pel tècnic/a responsable de l’aprofitament. 
 
 No es podran fer modificacions, tancaments o abocaments de purins en els espais 

destinats a aquests aprofitaments. 
 
 Si per necessitat dels treballs de pastures, el/la titular de la concessió necessités 

introduir mobles i altres elements complementaris als terrenys objecte de concessió, 
serà imprescindible l’autorització prèvia per escrit de l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals. Amb posterioritat la Diputació de Barcelona i el/la concessionari/a aixecaran 
acta del mobiliari a utilitzar. 

 
 Aquest mobiliari propietat del concessionari/ària haurà de ser retirat en un termini 

màxim de 15 dies des de la data de la notificació de la finalització de la concessió, 
passats els quals s’entendrà que tot allò no retirar resta en benefici i propietat de la 
Diputació de Barcelona. 

 
 El/la Titular de la concessió, abans d’iniciar l’activitat, haurà d’haver acreditat al tècnic/a 

responsable de l’aprofitament la realització de tots els tràmits necessaris davant del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya per tal d’inscriure l’explotació en el Registre d’explotacions ramaderes, 
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subexplotació bovina, ovino i/o cabrum, com a pas previ per obtenir el Llibre d’explotació 
ramadera. 

 
 El/la concessionari/a es compromet a complir estrictament amb la normativa vigent 

referent a l’activitat ramadera tenint especial cura del maneig del bestiar i les dejeccions 
ramaderes. 

 
 El/la concessionari/a assegurarà que el bestiar està degudament cuidat i protegit i 

compleix amb la normativa vigent de sanitat animal. 
 
 El/la concessionari/a efectuarà un estricte control del ramat per evitar la seva presència 

fora dels camps propis de la finca, evitant perjudicis en entorns i finques properes. 
 
 El/la concessionari/a ha de respectar la càrrega ramadera establerta per a cada lot, 

d’acord amb la clàusula 1 dels presents plecs.  
 
 El/la concessionari/a està obligat/da a facilitar les dades sobre el nombre de caps de 

bestiar, així com totes aquelles altres dades que permetin fer un seguiment de 
l’actuació, tant en la vessant ramadera com en la pròpiament forestal d’evolució del 
bosc i del sotabosc. 

 
 El/la concessionari/a es compromet a demanar i gestionar tots els permisos i 

autoritzacions, d’acord amb la legislació vigent, que condicionin l’execució de 
l’aprofitament. 

 
 Complir amb la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut al treball. En aquest 

sentit, estarà obligat a justificar, mitjançant la documentació acreditativa corresponent, 
el compliment de la legislació vigent en matèria de contractació laboral, Disposicions 
Reguladores dels Subsidis i Seguretats Socials, així com la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i decrets que siguin vigents en el moment de l’execució. 

 
 Caldrà assistir a les reunions i actes de supervisió a que siguin convocats per la 

Diputació de Barcelona, per tal de garantir el seguiment de l’ús autoritzat. En aquest 
sentit, el/la titular de la concessió haurà de complir en tot moment les recomanacions i 
directrius que assenyali el/la tècnic/a responsable de l’aprofitament. 

 
 El/la concessionari/a estarà obligat a dedicar, per les diferents fases dels treballs, tot el 

personal, equipaments i mitjans mecànics a que es va comprometre en la licitació.  
 
 El/la concessionari/a no podrà impedir l’execució d’altres aprofitaments o concessions 

diferents dels que té adjudicats que s’hagin de fer en la mateixa forest ni els treballs de 
millora o qualsevol altra naturalesa realitzats o autoritzats per la Diputació, així com 
resta obligat a respectar les servituds existents. 

 
 Els treballs i/o infrastructures auxiliars que el/la concessionari/a consideri necessàries 

per a la millora i/o condicionament de l’explotació o d’accés a la mateixa hauran de ser 
prèviament autoritzades per la direcció del parc. 

 
 El/la concessionari/a serà responsable dels possibles danys i/o perjudicis que pugui 

ocasionar l’aprofitament sobre les persones i/o béns relacionats amb la zona i sobre 
tercers.  
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15.2. Obligacions de la Diputació de Barcelona 
 
 Autoritzar l’ús dels espais destinats en cada lot, delimitats en els diferents plànols que 

s’acompanyen per a cadascun dels lots, tot d’acord amb l’apartat VIII del plec de 
prescripcions tècniques particulars.  

 
 Designar al tècnic/a responsable de l’aprofitament. 
 
 Col·laborar amb els recursos propis del Parc en la consecució dels objectius d’aquesta 

concessió. 
 
 Facilitar les corresponents claus per poder accedir als espais objecte de concessió. 

 
Clàusula 16 - Condicions especials d’execució de l’aprofitament 
 
16.1. Avisos al tècnic/a responsable de l’aprofitament. 
 
El/La titular de la concessió avisarà al tècnic/a responsable de l’aprofitament de l’inici de 
l’aprofitament, i també de les diferents accions diferencials que durant l’aprofitament es 
portin a terme. Els avisos els farà, com a mínim, amb 10 dies d’antelació. 
 
A banda, també farà saber al tècnic/a responsable de l’aprofitament qualsevol incidència 
sobrevinguda que afecti al normal desenvolupament de l’aprofitament. 
 
16.2. Inspecció i control de l’aprofitament 
 
El/la tècnic/a responsable de l’aprofitament podrà donar les indicacions particulars precises per 
a concretar aquells detalls que no es trobin expressament reflectits en el present Plec. 
 
El/la tècnic/a responsable farà la inspecció i control dels treballs, amb la periodicitat i 
protocol adequats per la seva correcta execució. El/La titular de la concessió assistirà 
sempre a les visites d’inspecció i control.  
 
El control del desenvolupament de l’aprofitament es realitzarà mitjançant visites sobre el 
terreny amb presencià del Titular de la concessió i, si el tècnic responsable ho considera 
oportú, podrà aixecar actes per deixar constància formal de les visites realitzades, els acords 
presos i/o qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució de l’aprofitament. 
 
El/la Titular de la concessió, està obligat a facilitar les operacions de recompte i control del 
bestiar als Serveis tècnics i/o de la guarderia del Parc, així com totes aquelles altres dades 
que permetin fer un seguiment de l’actuació ramadera. 
 
Clàusula 17 - Seguretat i Salut 
 
17.1. Responsabilitat del/ de la  titular de la concessió. 
 
D’acord el que estableix la clàusula 15, correspon al/ a la titular de l’aprofitament complir 
amb tota la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el treball, i que afecti al 
personal, equipament, maquinària i productes obtinguts. El/la concessionari/a haurà de 
presentar la corresponent documentació justificativa, així com també l’Avaluació de Riscos 
Laborals. 
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17.2. Maquinària i equipament. 
 
La maquinaria i equipament a utilitzar tindran que ajustar-se a les normes vigents en matèria 
de seguretat i salut; que inclou tots els aspectes mecànics de manteniment i d’ús, així com 
l’adequació del personal que l’utilitzi.  
 
17.3. Protecció Personal. 
 
Tots els treballadors disposaran i utilitzaran un equip de protecció personal homologat i 
adequat a cadascun dels treballs que contempli l’aprofitament, i també disposaran d’una 
farmaciola.  
 
A més, caldrà disposar dels mitjans adequats a l’hora d’afrontar qualsevol adversitat 
meteorològica. 
 
17.4. Senyalització  
 
Caldrà senyalitzar l’aprofitament adequadament i en llocs visibles i a les distàncies 
adequades. El/La titular de la concessió serà el responsable de la seva conservació.  
 
Clàusula 18 - Equipaments i mitjans mecànics i medis auxiliars 
 
Tots els equipaments i mitjans mecànics i medis auxiliars a utilitzar durant l’aprofitament, i 
durant les diferents fases de treball seran ubicats i gestionats per part del titular de 
l’aprofitament amb l’aprovació i supervisió del tècnic/a responsable de l’aprofitament, i tant  
durant la seva execució, com també durant els períodes d’inactivitat. 
 
Clàusula 19 - Treballs de millora 
 
D’acord amb l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques que regula aquesta 
concessió, els treballs d’implantació i millora de les pastures que es realitzaran en els 
terrenys propietat de la Diputació de Barcelona, quedaran concretats en l’apartat III  de cada 
lot i consistiran en un nombre d’hectàrees anuals a millorar. En el lot número 1, a més del 
nombre d’hectàrees anuals a millorar, també es tindrà en compte una millora dels treballs de 
manteniment i reposició de tanca de castanyer. 
 
Aquests treballs de millora es valoraran per a cada lot com a criteri d’adjudicació d’acord 
amb la clàusula 9 d’aquest plec de clàusules i l’apartat VI del plec de prescripcions 
tècniques particulars.  
 
Clàusula 20 - Treballs no autoritzats i treballs defectuosos. 
 
Els treballs executats pel/per la titular de la concessió, modificant allò prescrit en els plecs i 
fets sense la deguda autorització, hauran de ser corregits a costa seva i sense dret a 
abonament. 
 
El/la concessionari/a serà, a més a més, responsable dels danys i perjudicis que per 
aquesta causa puguin derivar-se. Igual responsabilitat li comportarà per l'execució de 
treballs que el/la tècnic/a responsable de l’aprofitament reputi com a defectuosos. 
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Clàusula 21 - Precaucions especials durant l’execució dels treballs 
 
21.1. Incendis 
 
En cas de treballar durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre es 
disposaran de les mesures de prevenció d'incendis i permisos corresponents, d'acord amb 
el Decret 64/1995 de 7 de març pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis.  
 
A banda, sempre es seguiran les següents mesures preventives:  
 Maquinària amb mataguspires als tubs d'escapament (7mm de malla). 
 Maquinària amb extintors. 
 Prohibició de fumar durant la jornada laboral. 
 Retirar totes les deixalles originades durant l’aprofitament. 
 Prohibició de fer foc durant els treballs, excepte en les zones especialment habituades, 

que estaran lliures de vegetació en un radi de 20 m, i arrecerades del vent. 
 Disposar de motxilles o dipòsits d’aigua durant els treballs. 

 
El titular de la concessió haurà de protegir tots els materials contra tot deteriorament i/o 
robatori, i haurà d'emmagatzemar i protegir contra incendis els materials inflamables. Es 
destaca la importància del compliment dels reglaments vigents per a l’emmagatzematge de 
carburants. 
 
21.2. Compatibilitat amb altres aprofitaments i/o activitats 
 
En el cas excepcional que la presència de l’aprofitament pugui representar un risc temporal per 
l’execució d’altres aprofitaments i/o activitats i prèvia valoració, de forma conjunta entre el/la 
tècnic/a responsable de l’aprofitament i el/la Titular de la concessió, de les mesures a prendre 
per mitigar o eliminar aquest risc, el/la Titular de l’aprofitament restarà a obligat a executar les 
mesures estipulades, en un termini de 10 dies laborals a comptar des de la data de 
comunicació. 
 
21.3. Prevenció de contaminacions 
 
El/La Titular de l’aprofitament prendrà les mesures necessàries per a evitar la contaminació 
de rius, llacs i dipòsits d'aigua i el medi natural en general, per efecte dels combustibles, olis 
o qualsevol residu o producte químic utilitzat. 
 
A banda, haurà de vetllar per recollir i dur a reciclar totes les deixalles d’envasos, papers, 
vidres i/o orgànics que puguin generar-se durant l’aprofitament 
 
Clàusula 22 - Responsabilitat civil i pòlissa d’assegurança 
 
22.1. El/La titular de la concessió serà l’únic responsable durant l'execució dels treballs, de 
tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, 
propietat o servei, pública o privada, com a conseqüència dels actes, omissions o 
negligències del personal, equipaments i mitjans mecànics als seu càrrec.  
 
Per aquesta motiu, el/la titular de la concessió contractarà una pòlissa d’assegurança que 
doni cobertura als danys que  es puguin produir i haurà de lliurar certificat de la companyia 
asseguradora acreditant l’esmentada cobertura.  
 
22.2. Per la seva banda, la Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol 
responsabilitat de tipus civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en els espais 
que són objecte de la presents concessions. 
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Clàusula 23 - Objectes Trobats  
 
El titular de l’aprofitament serà responsable de tots els objectes o restes que es trobin o 
descobreixin durant l'execució dels treballs; havent de donar immediatament compte de les 
troballes al tècnic/a responsable de l’aprofitament i col·locar-los sota la seva custodia. 
 
Clàusula 24 - Recepció i finalització de l’aprofitament 
 
Transcorregut el temps de durada de la concessió, es procedirà per part del tècnic/a 
responsable de l’aprofitament conjuntament amb el/la Titular de la concessió, al 
reconeixement final de les zones adjudicades i, en cas de ser de conformitat, s'aixecarà 
acta, quedant extingida la concessió. En cas contrari, es farà constar a l'acta, les 
deficiències observades als efectes de la seva subsanació, dins el termini de 15 dies hàbils. 
Cas que, transcorregut aquest termini, no ho hagués realitzat el/la Titular de la concessió, la 
Diputació de Barcelona ho farà a càrrec d’aquest Titular. 
 
En l’acta de reconeixement final es farà constar expressament: 
 L’estat de la/les àrees ocupades. 
 L’estat de les edificacions i infraestructures. 
 L’estat dels camins, pistes forestals i corriols utilitzats per desenvolupar l’activitat. 
 Si romanen obres auxiliars permanents o provisionals realitzades pel Titular de la 

concessió. 
 Els possibles danys sobre els terrenys i bens públics utilitzats per l’activitat. 
 

Clàusula 25 - Desocupació de la Finca 
 
Un cop fet el reconeixement final de l’aprofitament amb el/la tècnic/a responsable, el/la Titular 
de la concessió haurà de finalitzar els treballs d’aprofitament adjudicats, obligant-se a 
desocupar la finca o finques tant dels elements personals com materials, retornar les claus dels 
accessos, instal·lacions i/o edificacions, i deixar el lloc net al finir l'esmentat termini. 
 
Totes les millores i les infraestructures fetes a la finca pel Titular de la concessió quedaran en 
propietat de l’administració sense dret a reclamar indemnitzacions. 
 
Clàusula 26 - Permisos i llicències 
 
El titular de l’aprofitament haurà d’aportar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona la preceptiva llicència d’activitats, o qualsevol altre permís o 
autorització que l’habiliti per portar a terme efectivament les activitats ramaderes en els 
espais objecte de les presents concessions. 
 
De la mateixa manera, tant pel que fa als documents esmentats com si fos necessària 
l’obtenció de qualsevol altre document com ara permisos, llicències o autoritzacions 
lliurades per altres administracions o ens públics, serà responsabilitat exclusiva del titular de 
l’aprofitament la seva obtenció així com el pagament de qualsevol import relacionat amb les 
mateixes. 
 
Clàusula 27 - Despeses a càrrec del titular de l’aprofitament 
 
Seran a càrrec del titular de la concessió  les següents despeses: 
 Les despeses de manutenció i gestió del personal al seu càrrec. 
 Les despeses de conservació i protecció de l’equipament i mitjans mecànics a 

l’aprofitament. 
 Les despeses de neteja i evacuació de deixalles, i conservació de desguassos. 
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 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de les tanques i senyals 
dels treballs i tots els altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de 
l’aprofitament. 

 Totes aquelles despeses necessàries per a desenvolupar l’activitat.  
 
Clàusula 28  -  Compliment del Pla Especial. 
 
Totes les decisions i/o actuacions relatives a l’aprofitament, tant per part de la Direcció com 
del titular de la concessió, hauran de sotmetre’s al compliment del que estableixi el Pla 
especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural on es trobi situat el 
corresponent aprofitament, així com a tota la normativa sectorial d’aplicació. 
 
Clàusula 29 - Responsabilitat i Penalitats en l’execució de l’aprofitament 
 
En el supòsit d’incompliment de les obligacions assumides pel titular de la concessió, 
d’acord amb aquest plec de  clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques, 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, podrà compel·lir-lo perquè les compleixi, amb imposició 
de penalitats per tal de garantir en tot moment el compliment de les obligacions derivades 
de l’activitat autoritzada. 
 
La inspecció de l’aprofitament serà duta a terme pel tècnic/a responsable d’acord amb la 
clàusula 13 d’aquests plecs. 
 
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució de la concessió s’imposaran al 
titular de la concessió les penalitats següents en funció de la falta comesa:  
 

29.1. Infraccions molt greus. 
 
Es consideren infraccions molt greus: 
 
 La paralització absoluta de l’execució de l’activitat sense causa justificada. 
 Vendre cedir o sotsarrendar la concessió o transmetre-la per qualsevol altre títol. 
 Subcontractar amb tercers l’activitat objecte de concessió. 
 No indemnitzar qualsevol perjudici que s’ocasioni per deixa de complir alguna de les 

seves obligacions establertes, i en especial prestar de forma deficient l’activitat. 
 La inobservança de les instruccions i requeriments del personal adscrit a l’Oficina 

Tècnica de Parcs Naturals quan ocasiona un perjudici greu. 
 L’incompliment de les obligacions previstes al present plec quan produeixin un greu 

perjudici a tercers o a l’interès de la Diputació de Barcelona 
 Degradar el sòl i la capa vegetal necessària per a la protecció dels terrenys contra 

l’erosió. 
 Causar danys i perjudicis físics i personals a tercers, tot i la manca d’intencionalitat. 
 No seguir les normes de comportament i atenció exigibles a qualsevol treballador en 

relació als usuaris dels equipaments i entorn propietat de la Diputació de Barcelona.. 
 Existència d’accidents entre els treballadors del/de la titular de l’aprofitament sense 

haver aplicat les mesures de seguretat i salut adequades o per manca de formació i 
coneixement específic dels treballs.  

 Negligències que posin en perill la seguretat pròpia dels usuaris de l’entorn o dels 
treballadors de l’aprofitament. 

 La realització de qualsevol instal·lació d’equipaments sense el consentiment exprés del 
tècnic/a responsable de l’aprofitament. 

 No estar al dia del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil pels danys o 
desperfectes que poguessin ocasionar-se durant l’execució de l’aprofitament. 

 La reiteració o reincidència de dos infraccions greus en un període d’un any. 
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Aquestes infraccions poden donar lloc a la imposició d’una penalitat de fins a 1.500 € o 
alternativament, l’òrgan competent podrà iniciar la tramitació d’un procediment de resolució 
de la concessió demanial per incompliment del concessionari/a. 
 

29.2. Infraccions  greus 
 
Es consideren infraccions greus: 
 
 No presentar en temps i forma les dades requerides pel tècnic/a responsable de 

l’aprofitament. 
 La falta de diligència i cura adequades en la conservació de les instal·lacions i del 

mateix entorn. 
 Desenvolupar l’activitat d’una manera incompleta i/o defectuosa a criteri del supervisor 

que efectuï la inspecció i control. 
 La incorporació de nou personal que no disposi de la formació necessària per a 

realitzar l’activitat objecte de l’aprofitament. 
 La reiteració o reincidència de dues infraccions lleus en un mes o de tres infraccions 

lleus en tres mesos consecutius. 
 
Es penalitzen amb una quantia de fins a 600 €. 
 
29.3. Infraccions lleus. 
 
Es consideren infraccions lleus: 
 
 Qualsevol incompliment de les obligacions previstes al present plec, al plec de 

prescripcions tècniques i a la legislació que no estigui prevista com a infracció greu o 
molt greu. 

 La inobservança de les instruccions i requeriments del personal adscrit a l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals quan ocasiona un perjudici lleu. 

 
Es penalitzen amb una quantia fins a 150 €. 
 
29.4.- Procediment per a la imposició de les penalitats 
 
En cas que el concessionari hagi comès alguna de les infraccions descrites en la present 
clàusula, la Diputació de Barcelona iniciarà un procediment contradictori, amb audiència del 
concessionari per un període de deu dies hàbils, i amb trasllat de la proposta de resolució 
abans d’imposar-li la penalitat. 
 
Les penalitats que es podran imposar tindran naturalesa econòmica, les quals seran fetes 
efectives, en cas necessari, per via de constrenyiment, o es deduiran de la garantia 
constituïda pel concessionari, el qual haurà de reposar-la fins al seu import inicial en el 
termini de trenta dies des que se’l requereixi a l’efecte.  
 
Cal tenir en compte que es considera sempre implícita la facultat de la Diputació de 
Barcelona de resoldre les concessions abans del venciment, si ho justifiquen les 
circumstàncies d’interès públic. 
 
Clàusula 30 - Subcontractació i transmissió de la concessió. 
 
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la concessió. 
 
El/la concessionari/a, en cap cas, podrà cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o 
gratuït, els drets que es derivin de la concessió, ni transmetre-la a tercers. 
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L’exercici de la facultat de la Diputació de Barcelona de cessar l’ús privat del bé de domini 
públic requereix, sigui quin sigui el títol que l’empari, la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinar la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és 
procedent o no. 
 
Clàusula 31 -  Extinció de la concessió 
 
D’acord amb l’article 100 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del patrimoni de les 
administracions públiques (a partir d’ara LPAP), les concessions demanials s’extingiran per: 
 
 Mort o incapacitat física i/o psíquica sobrevinguda del concessionari individual per al 

treball, o extinció de la seva personalitat jurídica. 
 Falta d’autorització prèvia en els casos de transmissió o modificació, per fusió, absorció 

o escissió de la personalitat jurídica del concessionari 
 Caducitat per venciment del termini 
 Rescat de la concessió. 
 Mutu acord. 
 Qualsevol incompliment molt greu de les obligacions del titular de la concessió, 

declarats per l’òrgan que va atorgar la concessió. 
 Desaparició del bé o esgotament de l’aprofitament. 
 Desafectació del bé, cas en què es procedeixi a la seva liquidació. 
 Incorre el concessionari en qualsevol de les prohibicions per a ser titular de 

concessions demanials, d’acord amb l’article 94 de la LPAP, o per qualsevol altra causa 
prevista en els plecs que regeixen la concessió. 

 
També són causes de resolució de la concessió demanial les que estableix l’article 70 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals: 
 
 Per venciment del seu termini 
 Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada 
 Per desafectació del bé 
 Per renúncia del concessionari 
 Per revocació de la concessió 
 Per resolució judicial 

 
Clàusula 32 - Revocació de la concessió  
 
La concessió demanial es revocarà per raons d’interès públic. 
  
Clàusula 33 - Efectes de l’extinció de la concessió demanial. 
 
Una vegada extingida la concessió, el concessionari deixarà les dependències i les terres 
lliures dins el termini màxim d'un mes i respondrà dels danys i perjudicis, si n'hi haguessin, que 
li siguin imputables. 

 
Un cop passat aquest termini, es retornarà la garantia definitiva al concessionari, previ informe 
de conformitat de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 
Per aquest motiu es fixa un període prudencial de quatre mesos, anteriors a la reversió 
estipulada, perquè l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona adopti les 
disposicions escaients encaminades a que el lliurament dels béns objecte de la present 
concessió es verifiqui en les condicions convingudes.  
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En els supòsits de revocació, el titular de la concessió està obligat a deixar lliure el bé en el 
termini màxim de trenta (30) dies a comptar des de la data de la notificació. A aquests 
efectes, la persona titular de la concessió reconeix la potestat de la Diputació de Barcelona 
per acordar i executar els referits actes. 
 
En tots els casos de resolució de la concessió, es procedirà a la comprovació de l'estat de 
l’aprofitament, en presència del concessionari, a qui s'exigirà la indemnització dels danys 
que s'hi hagin produït. 
 
Clàusula 34 - Risc i ventura i rescabalament de danys. 
 
La concessió demanial que s’estableix entre la Diputació de Barcelona i el concessionari 
anirà a risc i ventura del concessionari. Aquesta Corporació eludeix tota mena de perjudicis 
que el concessionari pugui ocasionar com a conseqüència de l’explotació de l’aprofitament, 
per la qual cosa se’l considera com a únic responsable. 
 
El titular de la concessió rescabalarà a la Diputació de Barcelona l’import dels danys i 
perjudicis que es poguessin produir en les persones, els béns i els espais objecte de la 
present concessió, quan hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les activitats 
desenvolupades en ells, sense perjudici que pugui reclamar aquest import contra els causants 
directes dels danys. 
 
Clàusula 35 - Reversió dels espais objecte de concessió. 
 
En el moment de l’acabament de la concessió per extinció o revocació, els espais revertiran a 
la Diputació de Barcelona, així com revertiran gratuïtament totes les millores efectuades, 
restant obligat el titular de l’aprofitament a restituir-los en adequat estat d’ús, d’acord amb 
les normatives i reglamentacions vigents en aquell moment. 
 
Clàusula 36 - Responsabilitats 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de tipus civil o 
penal per les vicissituds que es puguin produir en els espais que són objecte de la present 
concessió. En aquest sentit, el/la concessionari/a es fa responsable de qualsevol dany o 
accident que es pugui produir a la zona sobre persones, animals o d’altres, com a 
conseqüència de l’aprofitament. 
 
Clàusula 37 - Propietat dels terrenys. 
 
L’atorgament d’aquestes concessions no suposaran transmissió del domini de les finques 
utilitzades, les quals seguiran sent a tots els efectes de titularitat pública de la Diputació de 
Barcelona, tant del sòl i vol, com de totes les instal·lacions, tant les existents, com les que el 
titular de la concessió realitzi i quedin unides de forma permanent a la finca. 
 
Clàusula 38 - Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del titular de la concessió. 
 
El/la concessionari/a restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les 
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de 
dades personals, i en matèria mediambiental. 
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Clàusula 39 - Protecció de dades de caràcter personal 
 
El titular de la concessió s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les 
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei 
de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Clàusula 40 - Interpretació, modificació i revocació de la concessió. 
 
La Diputació de Barcelona ostenta la prerrogativa d’interpretar les clàusules que regulen la 
concessió i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. 
  
Igualment, podrà modificar per raons de interès públic el seu contingut o acordar-ne la seva 
revocació i resolució, amb els límits i efectes previstos per la normativa vigent.  
 
Els acords corresponents posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius. 
 
Barcelona, 155 de febrer de 2015.14 de setembre de 2015desembre de 2014 
El cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, 
 
 
Ramon Espinach i Grau 
 
La delegada de Secretaria que subscriu, 
informa favorablement el present Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, la 
qual cosa es fa constar als efectes d’allò 
que disposa la disposició addicional segona, 
núm. 7 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 

La delegada de Secretaria que subscriu, 
informa favorablement el present Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, la qual 
cosa es fa constar als efectes d’allò que 
disposa la disposició addicional segona, núm. 
7 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
La delegada de Secretaria que subscriu, 
informa favorablement el present Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, la 
qual cosa es fa constar als efectes d’allò 
que disposa l’art. 275.1 del Text Refós Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril. 

 
La interventora que subscriu, informa 
favorablement el present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, la qual cosa es fa 
constar als efectes d’allò que disposa l’art. 
275.1 del Text Refós Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

   
La Secretaria delegada  La interventora general 

  
Núria Marcet i Palau  Teresa Raurich Montasell 
 
 

 

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el present Plec de Clàusules Administratives Particulars  ha 
estat aprovat per Acord de data  
 
La secretaria general     
 
Petra Mahillo i Garcia       
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADOR DE LES 
CONCESSIONS DEMANIALS PER ALS APROFITAMENTS ESPECIALS DE PASTURES 
EN FINQUES PÚBLIQUES PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS 
L’ÀMBIT DELS PARCS NATURALS DEL MONTSENY I SANT LLORENÇ DEL MUNT I 
L’OBAC, I ELS PARCS DEL GARRAF I MONTESQUIU. 
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I. ELS APROFITAMENTS DE PASTURES A FINQUES DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

 
1. INTRODUCCIÓ 

 
Els aprofitaments de pastures són un tipus d’aprofitament forestal definit a l’article 46 de la 
Llei 6/1988 , de 30 de març, Forestal de Catalunya, i per tant, resten integrats com a tals 
dins dels diferents usos, activitats i explotacions que regeixen la gestió forestal integral de 
les finques propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Amb la finalitat de facilitar l’adjudicació de concessions d’ocupació temporal a les finques 
propietats de la Diputació de Barcelona, per tal de realitzar aprofitaments de pastures, s’han 
elaborat diferents lots d’adjudicació als quals podran optar de forma individualitzada, totes 
aquelles persones físiques o jurídiques interessades.  
 
Aquest Plec de prescripcions conté les mesures tècniques generals que regiran per a tots 
els lots d’adjudicació i, per altra banda, la descripció, càlculs i condicionants específics per a 
cada lot d’adjudicació. 
 
Al mateix temps, aquest document, juntament amb el Plec de clàusules administratives 
particulars, constitueix la norma i guia bàsica que haurà de complir el/la titular de la 
Concessió i el tècnic/a responsable, designat per la Diputació de Barcelona i vinculat a 
l’Òrgan gestor de cada Parc on s’ubiqui la finca objecte d’adjudicació de Concessió, per al 
control i seguiment de l’aprofitament.  
 

2. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ 
 
L’extens patrimoni públic adquirit per la Diputació de Barcelona al llarg d’aquests anys, es 
presenta actualment com un marc idoni per desenvolupar polítiques i línies de  treball 
estratègiques destinades a assolir els objectius de gestió dels espais naturals promoguts per 
la Diputació de Barcelona d’acord amb el que estableix els seus Plans Especials de 
protecció: La recerca aplicada, el seguiment de l’evolució del medi, la conservació d’hàbitats 
d’especial interès, la gestió forestal sostenible, la protecció de conques hidrogràfiques, la 
gestió activa del paisatge, la restauració i valorització del patrimoni natural i cultural, l’assaig 
de models de desenvolupament econòmic i d’ús del sòl, etc. 
 
La promoció de l’aprofitament de pastures en finques de Diputació de Barcelona vol 
incentivar, seguint un codi de bones pràctiques, el control del combustible forestal evitant 
fer-ho mitjançant l’estassada mecanitzada, la biodiversitat amb la conservació d’espais 
oberts, i la promoció econòmica associada a una activitat compatible amb el territori i amb el 
que disposa el Pla Especial en cadascun dels parcs. 
 

3. DEFINICIÓ DE L’APROFITAMENT I ACTUACIONS ASSOCIADES 
 

3.1. Aprofitament de pastures 
 
L’aprofitament de pastures correspon a tota aquella activitat associada al consum de l’estrat 
herbaci i/o arbustiu per part de ramat controlat extensivament i que es desenvolupi en 
espais agrícoles i/o forestals gestionats per a tal finalitat.  
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3.2. Treballs d’implantació i millora de pastures 
 
S’entén com a gestió de pastures, aquell conjunt de treballs o pràctiques que ajuden a 
incrementar la qualitat i/o la quantitat de les pastures susceptibles de ser consumides pel 
ramat. Es plantegen les següents pràctiques de gestió: 
 
 Desbrossada i estassada selectiva: consisteix en una eliminació selectiva de les 

espècies arbustives i/o invasores de baix  valor pel ramat (bruc, bruguerola, ginestell, arç, 
bardisses, falgueres i altres), no consumides pel bestiar i que, si no s’eliminen, van adquirint 
dominància.  A banda, i en el cas dels aprofitaments de les zones de sotabosc, es poden 
realitzar treballs d'estassada selectiva allà on la vegetació arbustiva impedeixi l’accés a la 
zona d’aprofitament. Aquests treballs són importants i costosos els primers anys, reduint-se 
en funció de la càrrega ramadera i del temps transcorregut i produeixen una millora 
quantitativa i qualitativa de la pastura, que permet incrementar progressivament la càrrega 
ramadera. En tot cas, sempre es realitzaran d’acord amb els objectius de gestió establerts 
pel tècnic/a responsable. 
 
 Cremes controlades: Consisteix en la crema de superfícies de manera acotada i 

controlada, per a afavorir el rebrot tendre i, per tant, augmentar l’atractiu i potencial nutritiu 
de la pastura pel bestiar. 
 
 Adob i tractament fitosanitari: consisteix en incrementar els nutrients (principalment 

nitrogen) en el terreny, o bé, evitar el desenvolupament de plagues i/o malalties. Això 
s’aconseguiria amb aportació d’adob orgànic i/o amb l’ús de fitosanitaris degudament 
registrats (segons el text normatiu del Pla Especial). Aquest fet, pot ajudar a incrementar la 
carrega ramadera. 
 
 Implantació i millora de prats: Quan sigui necessari disposar d’un prat de millors 

característiques productives, es procedirà a llaurar i sembrar la composició d’espècies 
adequada en els lloc establerts per a aquesta finalitat. 

 
3.3. Bens públics i instal·lacions  

 
Són totes aquelles construccions i instal·lacions fixes o desmuntables, permanents o 
temporals que cal disposar per la correcta gestió i maneig del bestiar, i sempre d’acord amb 
els objectius i condicions establertes en aquest plec. Concretament, es tractaria d’estables o 
coberts, abeuradors, tancats amb o sense pastor elèctric, etc. 
 

II. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS  
APROFITAMENTS DE PASTURES. 

 
1. PRINCIPIS BÀSICS DE L’APROFITAMENT 

 
Els usos i les activitats ramaderes s’hauran de dur a terme de forma que no siguin causa de 
deteriorament, empobriment del bosc o d’erosió dels sòls i siguin compatibles amb la 
conservació global de l’espai natural protegit, d’acord amb els objectius del Pla especial. 
 

2. TIPUS DE PASTURES 
 
En general s’especifiquen les següents zones: 
 Zones agrícoles (conreu). 
 Zones de pastura (erms, conreu abandonat i prats). 
 Zones de pastura condicionada (per causes de conservació d’espècies o hàbitats, per 

aprofitament de tòfones, etc.).  



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

258 
 

 Zones de sotabosc pasturable (l’aprofitament principal és forestal, però es pot combinar 
amb una pastura extensiva). 

 
Podran ser objecte d’aprofitament la totalitat de les feixes agrícoles, zones d’herbeis, 
matollars i bosc obert. Per la naturalesa dels terrenys i d’acord amb el tècnic/a responsable, 
es pot fer un aprofitament agrícola, cultivant espècies farratgeres i cereals per recollir, o bé 
fer un aprofitament de pastures directe en les zones on hi ha una divisió més de feixes.  En 
tot cas el producte obtingut de les pastures serà per autoconsum. 
 
També es podrà fer un aprofitament ramader del sotabosc, aplicant les mesures pertinents 
(com per exemple pastor elèctric) i sota coneixement i consideració del tècnic/a 
responsable. 
 
Es faran restriccions de pasturatge en zones de repoblació amb planta, així com en zones 
de regeneració natural després d’incendis forestals 
 

3. MANEIG DEL RAMAT 
 
El ramat anirà guiat per un pastor, ajudat per gossos, amb la finalitat de realitzar una pastura 
uniforme i evitar l’erosió i compactació del sòl, per l’excessiu trepig del bestiar, garantint la 
seva conducció d’acord amb els objectius de gestió establerts en la present memòria 
tècnica. El desplaçament del ramat es farà per camins i corriols preparats per a aquest ús i 
s’evitarà en la mesura del possible que el ramat es traslladi de manera freqüent per  marges 
on es puguin iniciar processos erosius.  
 

4. CÀRREGA RAMADERA 
 
S’admet amb caràcter general la pràctica de la ramaderia extensiva de bestiar boví, equí, 
cabrú i oví d’acord amb l’ús i gestió de les finques. Es recomanable que el trànsit del bestiar 
dins l’aprofitament permanent de pastures i matollars sigui amb una càrrega ramadera no 
superior a 1 unitat ramadera per hectàrea (1 UR/ha), i en cas de terrenys forestals arbrats, 
s’admet el trànsit del bestiar i un aprofitament de les llavors i del sotabosc sempre que la 
càrrega ramadera no superi les 0,3 unitats ramaderes per hectàrea (0,3 UR/ha). Una unitat 
ramadera es considera equivalent a 1 vaca, o 1 cavall, o 10 ovelles o 10 cabres.  
 

5. PROTECCIÓ D’ESPÈCIES I/O HÀBITATS D’ESPECIAL INTERÈS NATURAL 
 
D’acord amb el pla de conservació del parc natural, es delimitaran aquelles zones o habitats 
d’especial interès de conservació situats dins l’àmbit d’aprofitament ramader i s’establiran 
mesures específiques per a garantir que l’activitat ramadera i/o els treballs de manteniment i 
millora de pastures no puguin comprometre la seva persistència. 
 
Es podran crear zones sembrades amb cereals i reservades a la gestió de la fauna, que 
quedaran excloses temporalment de la pastura, del 15 d’abril al 1 de juliol, per tal de deixar 
espigar i granar el cereal. 
 
Per motius fenològics de la biodiversitat  silvestre, els moments de vulnerabilitat de les 
espècies de major interès de conservació són entre primers d’abril i finals  de juny. Per tant, 
s’aconsella no fer aquests treballs durant l’època esmentada. 
 

6. TANCAMENT I SEGURETAT 
 
Acabada la jornada de pastura, el ramat podrà quedar cercat mitjançant una tanca ramadera 
o pastor elèctric mòbil, a qualsevol indret de les àrees de bosc indicades com a aptes per la 
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pastura. Aquesta, haurà d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements 
naturals per la seva fixació. Al mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa 
de l’aprofitament; d’acord amb el que determini el tècnic/a responsable. 
 
Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres 
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o 
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.  
 
Tanmateix, i per tal d’evitar un excés de matèria orgànica, evitar problemes erosius, de 
compactació i permetre la supervivència de l’herbassar, aquestes tanques s’aniran canviant 
de lloc.  
 

III. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS TREBALLS D’IMPLANTACIÓ I 
MILLORA DE LES PASTURES 

 
Per al correcte maneig dels conreus i pastures a continuació es defineixen les 
característiques que han de acomplir el conjunt de pràctiques a realitzar en i que 
corresponen als treballs descrits en el punt 3.2. de l’apartat I del present plec. 
 
En tot cas, sempre es realitzaran d’acord amb els objectius de gestió establerts en el Pla 
especial del parc, amb la Documentació de l’Aprofitament i amb el tècnic/a responsable. 
 

1. DESBROSSADA I ESTASSADA SELECTIVA 
 
Aquest treballs es realitzaran amb mitjans manuals, motoserra o desbrossadora 
preferiblement durant la tardor. Si el tècnic/a responsable ho considera oportú, s’admetrà 
l’ús de tanquetes o tractors amb trituradora de cadenes o de martells fora de la xarxa viària. 
 
En aquells indrets on la densitat de l’estrat arbori sigui baixa o inexistent, es procurarà 
mantenir la cobertura del sòl respectant individus ben formats d'espècies arbustives.  
 
Les restes de tallada es deixaran trossejades in situ i no sobrepassaran una longitud de 1,5 m i 
una alçada de 50 cm. 
 
A 20 metres a banda i banda dels camins principals, i d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de 
març, les restes s’eliminaran; deixant un trossejat de 10 cm o menys de longitud. 
 
Per motius fenològics de la biodiversitat  silvestre, els moments de vulnerabilitat de les espècies 
de major interès de conservació són entre primers d’abril i finals  de juny. Per tant, no es podran  
fer aquests treballs durant l’època esmentada. 
 

2. CREMES CONTROLADES 
 
No es realitzaran cremes controlades de marges i/o rostolls, tret que ho autoritzi el tècnic/a 
responsable, i només quan el Pla Especial permeti fer-ho. En aquest cas, el/la titular de la 
concessió comptarà amb el corresponent permís de l’Administració competent i desplegarà els 
mitjans de prevenció i extinció exigits. 
 

3. APLICACIÓ D’ADOBS I FITOSANITARIS 
 
Es limitarà a les aportacions d’adob d’origen orgànic. En el cas que el tècnic/a responsable 
ho consideri, es podran aplicar adobs minerals sempre que siguin d’alliberació lenta i 
d’origen natural. 
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En general s’evitarà l’aplicació de purins. Es podrà autoritzar l’aportació de purins sempre 
que hagin estat tractats correctament (procés de fermentació o dilució adequada) i no siguin 
procedents d’explotacions ramaderes intensives. Caldrà enterrar amb la màxima brevetat 
possible. 
 
Es respectarà el Codi de Bones Pràctiques Agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 
d’octubre de 1998).  L’aportació de nitrogen, d’origen orgànic, no podrà ultrapassar els 100 
kg/ha i any i als rostolls l’aportació de nitrogen es limita a 50 kg/any (descomptant el que ha 
estat aportat directament pel ramat en l’aprofitament a dent).  
 
La càrrega ramadera (UR/hectàrea) podrà assolir com a màxim el valor que resulti d’aplicar 
els coeficients estàndards de generació de nitrogen per les dejeccions ramaderes definits 
per la legislació sectorial. Com a referència, la càrrega ramadera de 1 UR/ha representa la 
meitat dels 170 kg/ha de nitrogen.  
 
En cas d’utilitzar productes fitosanitaris, el/la titular de l’aprofitament s’atendrà al Reial 
decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel que s’estableix el marc d’actuació per a 
aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. A més, no es podran utilitzar 
productes fitosanitaris de síntesi.   
 
En cap situació es farà ús d’herbicides. 
 
Caldrà informar al tècnic/a responsable quan es vagin a fer aplicacions de fertilitzants, 
purins, productes fitosanitaris, facilitant les dades i productes concrets a utilitzar per a poder 
tenir la informació i analitzar-la, així com per tal de poder prendre les mesures pertinents.  
 
En tot cas, caldrà adaptar-se a qualsevol disposició municipal o comarcal referent a les 
pràctiques agrícoles que es puguin realitzar.  

 
4. RECUPERACIÓ DE CAMPS I IMPLANTACIÓ DE PRATS 

 
Es recuperaran i/o es milloraran les condicions d’aquells espais en els que es pugui fer un 
ús directe o indirecte per a pastura i sempre d’acord amb les indicacions del tècnic/a 
responsable. 
 
En el cas dels camps i erms a recuperar, el llaurat, sembrat, i altres treballs associats, es 
realitzaran amb maquinària agrícola adequada i en els termes i terminis que indiqui el 
tècnic/a responsable. A banda, es limitarà a una acció superficial per evitar pèrdua de la 
fertilitat del sòl i l’erosió hídrica. 
 
En el cas dels prats permanents, la gestió dirigida del ramat ha de permetre l’aprofitament 
de la pastura garantint una adequada regeneració i ,si escau, destinar les parcel·les no 
aprofitades per dallar i conservar el farratge produït com a fenc o ensitjat. 
 
Els treballs de manteniment i millora de prats naturals consisteixen en triturar amb mitjans 
mecànics (tractor amb desbrossadora de martells ) els prats d’herba ja consolidats, amb 
l’objectiu d’eliminar aquella vegetació invasora de menys valor que el ramat no aprofita ( 
falguera, cards, joncs, …..) i  afavorir la qualitat i quantitat de la producció d’herba de major 
interès per l’alimentació del ramat. 
 
Aquests treballs es realitzaran preferentment a finals del mes d’agost, quan sols queda la 
vegetació rebutjada pel ramat, i les restes generades caldrà retirar-les i/o eliminar-les  per tal 
de no comprometre el rebrot de tardor. Es respectaran els exemplars d’arbustos o arbres 
seleccionats en anteriors intervencions. 
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5. MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE TANQUES 
 

Pel que fa únicament al lot número 1, aprofitament de pastures a les finques de l’Agustí, el 
Bellver i Casanova de Vallforners, la contraprestació en espècie també consistirà en una 
reposició i manteniment de les tanques de castanyer descrites en el referit lot, fins un màxim 
de 300 ml/any. 
 
Els treballs de reposició i manteniment de les tanques consistiran en la revisió i/o substitució 
de qualsevol element de la tanca que es trobi deteriorat; preservant així la seva estabilitat i 
màxima funcionalitat. 
 
Per a realitzar aquesta pràctica caldrà que la tanca ramadera estigui integrada al màxim 
amb l’entorn, degudament senyalitzada i evitar utilitzar elements naturals per la seva fixació.    
 
IV. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D’ÚS I MANTENIMENT DELS BENS 
PÚBLICS (INFRAESTRUCTURES I EDIFICACIONS) INSTAL·LACIONS I XARXA VIÀRIA 

 
1. BENS PÚBLICS 

 
El/la titular serà responsable de vigilar i garantir en bon estat dels bens ocupats 
corresponents a infraestructures i edificacions, i tindrà cura de mantenir en condicions 
òptimes la seva integritat i funcionalitat. Per això mantindrà l’espai adequat sanitàriament i 
funcionalment i s’evitarà l’ús inadequat de les mateixes i notificarà al tècnic/a responsable 
qualsevol dany o incidència ocorreguda per tal prendre les mesures oportunes. 
 

2. INSTAL·LACIONS  
 
Per a la instal·lació de qualsevol construcció fixa o desmuntable, el/la titular de la concessió 
haurà d’estar en possessió de l’autorització de la Diputació de Barcelona, com a propietària 
de les finques i, si s’escau, comptar amb els permisos municipals i sectorials corresponents. 
Les possibles instal·lacions desmuntables hauran de retirar-se al finalitzar l’adjudicació de 
l’aprofitament, quedant les instal·lacions fixes a benefici de la finques.  
 
Els tancaments necessaris, així com possible dependències per al maneig del bestiar 
s’ajustaran als tipus i regulacions específiques que estableix el Pla Especial i ha d’estar 
integrat al màxim amb l’entorn.  
 

3. XARXA VIÀRIA 
 
Per la realització dels treballs s'utilitzaran els camins existents. El/la titular de l’aprofitament 
no pot procedir pel seu compte a l'obertura o arranjament de camins sense autorització 
expressa de la Diputació de Barcelona. 
 
Quan els treballs afectin camins de la xarxa viària bàsica de l’espai natural protegit, en cap 
cas es podrà tallar de manera permanent el pas de vehicles i s’instal·larà la senyalització 
provisional adequada per tal d’informar dels treballs que es realitzen i de garantir la 
seguretat dels usuaris i veïns del parc. 
 
Les tasques de manteniment de la xarxa viària bàsica que s’hagin d’afrontar per causes 
produïdes pel bestiar aniran a càrrec de l’adjudicatari. 
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V. NORMATIVA, PERMISOS I AUTORITZACIONS ESPECÍFIQUES. 
 
Cal que el/la titular de la concessió tramiti tots els permisos, autoritzacions, informes i 
llicències preceptivament necessaris per dur a terme l’activitat. L’explotació ha d’estar 
registrada i cal que el bestiar disposi de la qualificació sanitària corresponent. 
 
Cal presentar una fotocòpia del full de dades de l’explotació actualitzat de l’any en curs i de 
les seves posteriors actualitzacions durant la vigència del contracte (inclou capacitat, cens, 
marca oficial de l’explotació i codi REGA-registre explotació ramadera). 
 
En cas de les actuacions definides en els apartats II i III d’aquest Plec que es realitzin durant 
el període d’alt risc d’incendi forestal, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, i si s’escau, es 
demanarà l’autorització excepcional al Director/a general del Medi Natural, tal com ve 
expressat en el capítol 5, article 17 del decret 64/1995, sobre mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 
 
En el cas que aquestes actuacions es realitzin durant el període comprès entre el 15 de març i 
el 15 d’octubre, i fora del període d’alt risc d’incendi i si s’escau, caldrà atura’ls quan les 
circumstàncies meteorològiques siguin d’un risc extrem, en compliment del article 18.4 del 
Decret 64/1995, sobre mesures de prevenció d'incendis forestals, de 7 de març (DOGC núm. 
2022 del 10/03/1995). En aquest cas, no es reprendran les tasques fins que es tornin a 
autoritzar per part del DARPAM. 
 
El ramat o ramats que pasturin als terrenys objecte de concessió, han de complir la normativa 
de sanitat animal vigent i els requisits que disposen els Programes Nacionals de Sanejament 
Ramader corresponents. En cas de moviment i trasllat del bestiar, caldrà disposar de la 
documentació que estableixi el Departament competent en matèria de sanitat dels animals 
domèstics. 
 
Està prohibit abandonar o enterrar animals morts a la finca. D’acord amb la normativa vigent, 
el/la titular de la concessió ha de tenir contractat un servei de recollida i retirada d’animals morts 
de l’explotació. 
 
En general, i per les qüestions no especificades en aquest plec, o en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, es seguirà la normativa sectorial aplicable, com és El Decret 
40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes. 
 

VI. VALORACIÓ ECONÒMICA DELS APROFITAMENTS DE PASTURES 
 

1. ESTIMACIÓ DEL BENEFICI ECONÒMIC DELS APROFITAMENTS DE PASTURES 
 
Per l’estimació del benefici econòmic hi han dues metodologies de càlcul: 
 
a) Quan les pastures es realitzen principalment sobre zona forestal: En principi, el/la titular 

de la concessió hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost d’alimentar anyalment el  
ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les finques on  trobaria aquest 
aliment. El càlcul d’aquest cost alimentari anual, s’obté d’acord amb els següents 
paràmetres: 

 
 La superfície efectiva de pastura; considerant el diferents tipus de pastures. 
 
 El consum diari mig d’un animal mesurat en unitats farratgeres (UF/animal i dia). La 

unitat farratgera equival al preu mitjà d’1 kg d’ordi actualitzat ( 1kg = 1 UF) 
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 La càrrega ramadera màxima. 
 
 Característiques de la vegetació i condicionants de gestió en l’espai i en el temps 

 
b) Quan les pastures es realitzen principalment sobre zona agrícola i/o prats: Aleshores, el 

càlcul del benefici atendrà a la capitalització de rendes per hectàrea. 
 

2. CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA: PAGAMENT EN ESPÈCIE.  
 
El fet de realitzar aquest aprofitament de pastures, suposa deixar de fer inversions sobre les 
finques pel control del combustible i l’enriquiment de la biodiversitat i, per tant, això 
representa un estalvi econòmic per a la Diputació. En tot cas, per millora la seva efectivitat, 
cal realitzar, per part de l’adjudicatari, els treballs d’implantació i millora de pastures descrits 
en els apartats I. i III. d’aquest document. 
 
La suma dels conjunt de costos associats a aquests treballs i que assumiria 
l’adjudicatari/ària, haurien de servir per compensar el benefici net calculat en el punt 1 
d’aquest apartat. En definitiva, es considerarien una contraprestació econòmica en espècie. 
 

3. BALANÇ ECONÒMIC DE L’ACTUACIÓ  
 
El valor diferencial que quedi de restar el benefici econòmic estimat (punt 1 d’aquest apartat) 
i  la contraprestació econòmica (punt 2 d’aquest apartat) servirà de base per a l’atorgament 
de la concessió.  
 
Essent el valor diferencial 0, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió 
serà la proposta del nombre d’hectàrees anuals a millorar, d’acord amb els treballs màxims 
d’implantació i millora de pastures identificats i valorats en cadascun dels lots, i a la clàusula 
9 i 19 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
Quant al lot número 1, el criteri d’adjudicació també serà la proposta a l’alça dels metres 
lineals de treballs de manteniment i reposició de tanques de castanyer, d’acord amb el que 
estableix la clàusula 9 i 19 del plec de clàusules administratives particulars. 
 

VII. DESCRIPCIÓ DELS LOTS 
 
ÍNDEX GENERAL DE CADA LOT 
 
I. DADES DEL LOT 
 
1. Objecte. 
2. Antecedents i justificació. 
3. Fitxa resum. 
 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES. 

 
1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures. 

 
1.1. Àmbit. 
1.2. Calendari. 
1.3. Tipus de ramat. 
1.4. Carrega màxima. 
1.5. Maneig. 
1.6. Tancament i seguretat. 
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2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora. 
 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infrastructures i edificacions. 
 
III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
1. Benefici de l’aprofitament 
 
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies 
 
3. Balanç econòmic i proposta de millores 

 
LOT  núm. 1 

 
APROFITAMENT PASTURES A LES FINQUES DE L’AGUSTÍ, EL BELLVER I 

CASANOVA  
DE VALLFORNERS 

PARC NATURAL I RESERVA DE LA  
BIOSFERA DEL MONTSENY 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
I. DADES DEL LOT 

 
1. Objecte 
 
L’objecte del present plec és la realització dels treballs d’aprofitament i millores de les pastures 
de les finques de l’Agustí, el Bellver i Casanova de Vallforners, propietat de la Diputació de 
Barcelona, situades dins el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, al terme 
municipal de Tagamanent (veure plànols apartat VIII del plec de prescripcions tècniques 
particulars). 
 
2. Antecedents i justificació 
 
Una de les línies de treball promogudes els darrers anys des del Parc Natural del Montseny ha 
estat la realització de treballs de recuperació i millora d’antics terrenys de conreu i pastures 
naturals amb l’objectiu de conservar la riquesa natural dels espais oberts mediterranis, 
recuperar el paisatge agroforestal i promoure l’activitat ramadera extensiva tradicional. 
 
Els plans i projectes desenvolupats aquests anys han permès recuperar una part important de 
les antigues feixes i pastures d’aquestes finques, i han contribuït de manera decisiva a 
recuperar el paisatge agroforestal del Pla de la Calma, constituït per comunitats vegetals 
herbàcies de notable  riquesa florística, i també a incrementar superfície aprofitable per a 
l’activitat ramadera. 
 
3. Terrenys i bens objecte de concessió.- Fitxa resum. 
 
Dins l’àmbit d’aprofitament objecte de concessió d’ocupació temporal s’inclouen terrenys 
agroforestals destinats a l’ús ramader i, també, infraestructures i edificacions diverses, 
necessàries per a desenvolupar l’activitat ramadera. Tots aquests terrenys i bens es troben 
delimitats i localitzats en els plànols annexos. 
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3.1. Terrenys de pastura 
 
La zona de pastura de les finques de l’Agustí, el Bellver i Casanova de Vallforners representa 
una superfície total de 218,33 ha i està formada per un mosaic de terrenys agroforestals aptes 
per l’aprofitament ramader extensiu: 
 

Camps de conreu 
Antics camps de conreu situats prop de les masies de l’Agustí i del Bellver recuperats per la 
producció de conreus farratgers i delimitats amb tanca per a permetre la gestió del ramat i la 
limitació de la fauna salvatge 
 
Prats i praderes naturals 
Terrenys forestals desarbrats de pendent inferior al 30% ocupats per pastures de 
composició florística herbàcia diversa, pròpia de les condicions de la zona de muntanya 
mitja mediterrània. 
 
Landes 
Terrenys forestals desarbrats en zones pobres o amb un pendent superior al 30%  on 
predominen formacions arbustives mes o menys denses de bruguerola, bruc i ginestell. 

 
Bosc obert 
Terrenys forestals arbrats situats en terrenys de pendent inferior a 30% que, com a  resultat 
dels treballs d’aclarida selectiva realitzats, tenen una densitat baixa d’arbres i s’ha afavorit la 
cobertura herbàcia del sotabosc per fer-ne un aprofitament ramader. 
 
Bosc 
Claps de bosc, principalment ocupats per alzinar muntanyenc de poc pendent ( <30% ) que 
han estat inclosos dins l’àmbit d’aprofitament ramader perquè envolten i/o connecten zones 
de pastura i són zones de pas del ramat. 

 
La superfície corresponent a cada una d’aquestes formacions vegetals es relaciona en la 
següent taula i es delimiten en el plànols annexos:  
 

 l’Agustí El Bellver 

Casanova 
de 

Vallforners TOTAL 
Camps de conreu  2,25 ha 0,52 ha 0 2,77 ha
Prats naturals 40,16 ha 17,43 ha 13,46 ha 71,05 ha
Landes 3,95 ha 0  25,34 ha 29,29 ha
Bosc obert  25,74 ha 3,52 ha 0 29,26 ha
Bosc   67,55 ha 18,41 ha 0 85,96 ha

TOTAL  139,65 ha 39,88 ha 38,8 ha 218,33 ha
 
3.2. Infraestructures ramaderes 

 
A) Punts d’aigua pel ramat. 
 
Abeurador de l’Agustí 
Es tracta de 4 abeuradors rectangulars de formigó armat, connectats en sèrie amb una 
capacitat aproximada de 220 litres cada un. S’alimenten del dipòsit d’aigües pluvials de l’Agustí 
i  disposen d’un sistema de boia i una clau de pas per regular el cabal. 
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Abeurador del Passerell 
Es tracta de 3 abeuradors rectangulars de formigó armat, connectats en sèrie amb una 
capacitat aproximada de 220 litres cada un, que s’alimenten de l’antiga font i bassa de la masia 
anomenada el Passarell, actualment en runes. Disposen d’un sistema de boia i una clau de pas 
per regular el cabal. 
 
Abeurador de la Font de la Blada 
Es tracta de 3 abeuradors rectangulars de formigó armat, amb una capacitat aproximada de 
220 litres cada un, que estan connectats a un dipòsit soterrat d’uns 2.500 litres que recull les 
aigües de la font de la Blada, situada prop del corral de la Casanova del Bellit. Disposen d’un 
sistema de boia i una clau de pas per regular el cabal. 
 
Abeurador de la Casanova de Vallforners 
Es tracta, també, de 3 abeuradors rectangulars de formigó armat, situats prop del corral de la 
Casanova de Vallforners, que estan connectats a un dipòsit soterrat d’uns 2.500 litres que 
s’omple amb l’aigua recollida en una resclosa del torrent dels grèvols i mitjançant un sistema de 
bombeig alimentat per plaques solars fotovoltaiques. 
 
Abeurador de la Font de l’Inyac 
Petit abeurador de pedra, d’una capacitat de 100 litres, que recull l’aigua de la font de l’Inyac, 
situada sota l’aparcament del Bellver. 
 
Bassa de l’Agustí 
Antiga bassa de la masia de l’Agustí, feta de terra i pedra, que recull les aigües de pluja que 
s’escolen per les rasses que protegeixen els camps de conreu dels voltants de la masia. Té 
una capacitat màxima d’uns 200m3 i, en cas de necessitat, també pot omplir-se amb l’aigua del 
pou de l’Agustí, situat molt aprop de la bassa. 
 
Bassa del Collet de Sant Martí 
Bassa de terra semi-natural, situada al Collet de Sant Martí, que durant els mesos de primavera 
i tardor s’omple amb les aigües de pluja recollides pel camí de la calma i les aigües que 
s’escolen dels prats propers. 
 

Bassa de la Creu de l’Agustí 
Bassa de terra semi-natural, situada al collet anomenat de la Creu de l’Agustí, que durant els 
mesos de primavera i tardor s’omple amb les aigües de pluja recollides pel camí de la calma i 
les aigües que s’escolen dels prats propers. 
 

Bassa del Pla de la Llacuna 
Bassa d’aigua natural situada a la part més alta de la finca i que reten l’aigua de la pluja durant 
els mesos de primavera i tardor. 
 
B) Tancats ramaders per a la gestió dels camps de conreu i del ramat: 
 

Camps de conreu 
Tots els camps de conreu recuperats per sembrar especies farratgeres tenen un tancament 
perimetral fet d’estaques de castanyer per protegir-los del ramat i de la fauna: Camp del 
Passerell, camp del Pou, camp de l’Om (Agustí) i camp de la Pomera (Bellver). 
 
Cleda del Passerell  
Tancat d’uns 1.000 m2 situat en una zona d’alzines, entre les masies de l’Agusti i el Passarell i 
utilitzat tradicionalment com a cleda pel ramat durant l’epoca d’estiu.. 
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Edificacions 
 
Corral de la Casanova de Vallforners 
Antiga edificació d’una planta, restaurada recentment, formada per una estança coberta, de 
100 m2 i un pati annex, descobert, de 98 m2.  
 
Cobert de l’Agustí 
Edificació situada a l’era de l’Agustí, que ha estat utilitzada tradicionalment com a pallissa. 
Formada per un sol espai, de 85 m2 de planta i alçada equivalent a dos nivells. 
 
Habitatge per al pastor 
Petit habitatge ubicat a l’extrem nord del cobert del Bellver (veure plànol núm. 5), que serveix a 
l’objectiu de permetre un millor seguiment i gestió del ramat. Té una superfície aproximada de 
23 m2, distribuïda de la següent manera: 
 

- 1 Sala-menjador-cuina de 14.4 m2 
- 1 Dormitori de 6.08 m2 
- 1 Bany de 2.60 m2 
 

3.3.  Fitxa resum 
 

Espai Natural: 
PARC NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA DEL 
MONTSENY 

Finca: l’Agustí, el Bellver i Vallforners 
Municipi: Tagamanent 
Superfície total: 218,33 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES DE CARÀCTER EXTENSIU 
Espècie ramadera: Oví i cabrum  
Càrrega ramadera 
màxima: 

400 caps 

  
Durada de la concessió: 5 anys 

Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

 
71,05 ha/any màxim de manteniment prats naturals 
300 ml/any de manteniment i reposició de tanques 
 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc del Montseny  
Masia Mariona, Ctra. 5119, km 2,5, Mosqueroles      -
08479- Fogars de la Selva.  
Telf. 93 847.51.02 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
1.Condicions específiques de l’aprofitament de pastures 
 
1.1. Àmbit, zonificació i règim d’aprofitament. 

 
A.- Àmbit 
 
L’aprofitament de pastures i els treballs d’implantació i millora s’efectuaran íntegrament dins 
dels terrenys propietat de la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de les finques de l’Agustí, el 
Bellver i Casanova de Vallforners, en la zona coneguda com el Pla de la Calma. 
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La delimitació correspon a les àrees de valor farratger, que tradicionalment havien estat 
aprofitades per a l’explotació ramadera o agrícola, que es troben a l’altiplà de La Calma, i on la 
seva orografia no supera el 30% de pendent (veure plànol 2 del lot número 1 de l’apartat VIII 
del plec de prescripcions tècniques particulars). 
 
B.- Zonificació i regim d’aprofitament 

  
Els terrenys de pastura especificats en el punt 3 de l’apartat I, estan dividits en tres zones en 
funció del seu regim d’aprofitament: 
 

 Zona A.-  
 Terrenys d’aprofitament preferent ( 60,8 ha ). Es podrà pasturar tots els dies de la 

setmana 
 
 Zona B.-  
 Terrenys d’aprofitament regulat (22,4 ha ). La Zona que envolta les masies del Bellver 

i l’Agustí i que està vinculada a l’equipament d’ús públic del Parc Etnològic del 
Tagamanent , sols es podrà pasturar de dilluns a divendres. 

 
 Zona C.-  
 Zones d’aprofitament restringit temporalment ( 2,8 ha ) 
 Zones de regeneració del bosc. 
 Zones d’exclusió de pastura vinculades a estudis específics sobre el valor nutritiu i la 

producció de d’herba. 
  Zones on no es pot pasturar per causes de conservació d’espècies o hàbitats, per 

aprofitament de tòfones, etc 
 
En casos excepcionals, sempre que hi hagi acord entre la direcció tècnica i l'adjudicatari, 
l’àmbit i/o calendari d’aprofitament es podrà modificar si l’estat de la vegetació, les 
necessitats del ramat o el desenvolupament concret dels treballs ho justifiquen. 
 
1.2. Calendari de l’aprofitament 
 
La vigència de l’aprofitament serà de 5 anys sense possibilitat de pròrroga, d’acord amb la 
clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
El ramat podrà romandre durant tot l’any o estacionalment per tal d’aprofitar el període 
productiu de l’herba, evitant els mesos d’hivern on hi ha aturada de creixement vegetatiu. 
 
La planificació de la temporalitat de l’aprofitament haurà estat prèviament comunicat i 
acordat amb la direcció tècnica. 
 
1.3. Tipus de ramat 
 
L’aprofitament de les pastures s’haurà de portar a terme amb bestiar oví principalment, tot i que 
s’admet el ramat mixt, oví i cabrum, sempre que aquest darrer no depassi del 10% del nombre 
total de caps. 
 
Es podrà incorporar el bestiar boví a l’explotació amb caràcter temporal i localitzat a les finques, 
sempre que hagi estat prèviament definit, i autoritzat per la direcció tècnica. La proporció 
vacú/oví sobre el nombre total de caps ha de respondre a la relació 1/10. 
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1.4. Carrega ramadera màxima 
 
Tot i que la superfície total disponible de terrenys de pastura és de 218,33 ha, per a calcular la 
càrrega ramadera màxima s’ha considerat solament la superfície de conreus, prats i matollars 
que és de 103,11 ha. A partir d’aquesta superfície, s’estima que el nombre màxim de caps de 
ramat d’ovelles o mixt d’ovelles i cabres que podrà romandre durant tot l’any a les finques és de 
400. 
 
Amb coneixement previ de la direcció tècnica, es podrà autoritzar la incorporació de més 
nombre de caps durant els mesos de major producció farratgera, que a títol orientatiu, i 
depenent de l’evolució meteorològica de l’any, podrà ser entre el mesos de maig i juliol, sempre 
que no sobrepassi un nombre màxim de 1000 caps (ovelles o cabres). 

 
1.5. Maneig dels terrenys de pastura 
 
Caldrà tenir en compte les particularitats de maneig en els diferents àmbits de pastura que 
es troben en aquestes finques: 
 
Camps de conreu 
 
Es conservarà la tanca de castanyer existent i es farà el manteniment necessari per mantenir-la 
en òptimes condicions. 
 
Es mantindrà una pastura de qualitat o es desenvoluparan conreus farratgers. Si esdevé 
necessari es portaran a terme feines culturals com la sembra i recol·lecció d’espècies 
farratgeres o cerealícoles. 
 
Pastura (erms, conreu abandonat i prats). 
 
Principalment són pastures mesofil·les, que en molts casos trobem com a resultats dels treballs 
de neteja i aclarida, dels darrers anys, sobre la vegetació arbustiva i arbòria present. 
 
Les tasques de conservació i millora de les pastures es basen principalment en mantenir el 
control del desenvolupament de la falguera, perseguint la seva eradicació. Per això s’utilitzarà 
el desbrossament mecànic i manual en el moment fenològic de la falguera més adient. 
 
Quan sigui necessari també s’actuarà sobre altres espècies arbustives presents, com la 
bruguerola, bruc  o el ginestell. 
 
Matollars. 
 
Les formacions de matollar que trobem en aquest àmbit són principalment landes de 
bruguerola amb ginebre i bruc i landes de gòdua amb falguera. 
 
Es troben prou esclarissades com per a permetre el desenvolupament de l’herba entre els peus 
arbustius.  
 
La millora es pot desenvolupar amb el desbrossament mecànic i manual, tot respectant la 
coberta herbàcia existent. 
 
Bosc obert pasturable 
 
Bosc mediterrani escleròfil format principalment per alzines. El bosc obert s’ha aconseguit 
portant a terme tasques de tala i trituració sobre els arbres i arbustos existents, deixant una 
formació de bosc esclarissat, amb tendència a estructura de devesa. 
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La densitat de peus permet el desenvolupament d’una coberta vegetal per què pugui ser 
aprofitada per les ovelles. 
 
Es podran portar a terme actuacions de manteniment i aclarida d’arbres i arbustos. 
 
L’acció de les cabres ha de ser controlada per evitar danys irreversibles sobre les capçades o 
l’escorça dels arbres, principalment aquelles espècies menys abundants i d’especial interès 
com el boix-grèvol. 
 
Bosc 
 
Les zones de bosc incloses dins l’àmbit d’aprofitament seran tractades com a bosc alt 
regular. 

 
1.6. Tancament i seguretat 
 
S’haurà de tenir cura de l’estat dels tancaments instal·lats per al seguiment i estudi de la 
pastura, i que pretenen evitar l’accés del ramat i la fauna. Són diverses parcel·les d’exclusió 
ramadera construïts amb filat cinegètic, distribuïts per diverses zones de les finques 
 
Tanmateix es tindrà cura de l’estat de les tanques de castanyer col·locades per a la delimitació 
d’accessos (Pla de la llacuna, collet de Sant Martí i creu de l’Agustí). 

 
 2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora 
 
Els treballs de millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest document, 
s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques aplicables als 
aprofitaments de pastures.  
 
A banda, també es seguirà el que estableix el Pla Especial del Montseny. 
 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infrastructures i edificacions 
 
Es podrà fer ús dels elements relacionats al punt 3 de l’apartat I, tenint cura de mantenir en 
condicions òptimes la seva integritat i funcionalitat. Per això s’evitarà l’ús inadequat i es 
corregiran els possibles danys o mancances. 
 
Es podran instal·lar nous elements que puguin ser necessaris per a l’explotació amb l’aprovació 
prèvia i seguint les indicacions de la direcció tècnica del parc. 
 
En quant a edificacions, es disposa del cobert de l’Agustí i el corral de la Casanova de 
Vallforners i l’habitatge del pastor. 
 

- El cobert de l’Agustí, edificació propera a la masia de l’Agustí, permet fer-ne ús com a 
magatzem de gra o farratge i per a elements de manteniment de les instal·lacions i 
infraestructures. Puntualment i en part, podrà ser compatible amb altres usos que determini 
la direcció del Parc. 
 
- La Casanova de Vallforners és un corral localitzat a la zona de pastures de la finca de 
Vallforners i serveix com a aixopluc i per al maneig del ramat. 
 
- L’habitatge del pastor es destinarà exclusivament al ús de donar refugi al pastor del ramat 
en cas que aquest ho necessiti.  
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L’usuari es farà càrrec de les despeses de conservació i consums que derivin del seu ús, 
mantenint-ho sempre en perfectes condicions d’integritat i neteja. 
 

III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

1. Benefici de l’aprofitament 
 
Es computa com a superfície de pastura, a partir de les dades de la taula del punt 1, les 103.11 
ha de pastura pròpiament dita més el 30% de la superfície de bosc obert: 
 

103.11 + 29.26 x 30/100 = 111.88 ha 
 
Les necessitats nutritives diàries de la ovella s’estimen en 0.79 UFL (Unitats Farratgeres Llet, 
calculades com a resultat de sumar a les de la mare en període reproductiu a les de reposició i 
mascles pel seu percentatge de presència en el ramat) 
 

0.62 + 0.15 x 0.54 + 0.15 x 0.44 + 0.03 x 0.88 = 0.79 UFL/ovella i dia 
 
Per a calcular el valor de la pastura es parteix del valor de l’aliment consumit pel ramat. 
 
El valor de la UFL correspon al preu mitjà del kg de l’ordi a la llotja de Barcelona. Es pren com a 
valor de referència el de 0.20 €/kg (€/UFL) 
 

0.79 UFL/ovella i dia  x 0.20  €/UFL = 0.158 €/ ovella i dia 
 

0.158 €/ ovella i dia  x 365 dies/any = 57.67 €/ ovella i any 
 
Estimant el costos de pasturatge en un 60%: 
 
 57.67 x 60/100 = 34.60 €/ ovella i any 
 
El valor net de la pastura queda en: 
 

57.67 €/ ovella i any  - 34.60 €/ ovella i any = 23.07 €/ ovella i any 
 
El valor de la pastura requerida pel ramat, a partir de la consideració de la càrrega de 400 
ovelles per total l’explotació: 
 

23.07 €/ ovella i any x 400 ovelles = 9.228 €/any 
 
Considerant la superfície de pastura de 111.88 ha: 
 

9.228 €/any / 111.88 ha = 82.48 €/ha i any 
 
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies 
 
A més de les tasques ordinàries destinades a mantenir el correcte funcionament de les 
instal·lacions ramaderes, es considera necessari que el/la Titular de la concessió destini cada 
any una inversió de recursos en la realització dels següents treballs de manteniment i millora:  
 
30 ha -Treballs de manteniment i millora de pastures mitjançant trituració d’espècies invasores 
de baix o nul interès pastoral.  
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100 m.l. – Treballs de manteniment i reposició de tanques de castanyer 
 

Actuació Amidament Preu unitari Cost 
total/any 

     
Treballs de manteniment de prats naturals 
mitjançant desbroçament mecànic de 
falguera i espècies arbustives invasores. 

30 h
a

262,
00

€/ha 7.950,00 €

   
Treballs de manteniment i reposició de 
tanca de castanyer. 

10
0

m
l 

12,7
8

€/ml 1.278,00 €

   
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 9.228,00 €

 
Tot i que no es valori econòmicament, s’exigirà també que el/la Titular de la Concessió, realitzi 
el manteniment i millores ordinàries de les infraestructures ramaderes, que assegurin el seu 
correcte desenvolupament durant la vigència de la concessió. 
 
3. Balanç econòmic i proposta de millores 
 
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels terrenys 
que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades que cal 
realitzar, donen com a resultat zero euros (0€). 
 
Partint d’aquí, els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la 
concessió seran (puntuació màxima fins a 100 punts): 
 
 Proposta d’hectàrees, de treballs de manteniment de prats naturals, susceptibles a ser 

incorporades de més a les fixades com a contraprestació econòmica al punt 2 i que són 
fins a un màxim de 71,05 hectàrees (corresponents a la superfície de la finca ocupada 
per prats naturals, tal com s'indica en el quadre del punt 3.1 de l’apartat “I.Dades del lot” 
d'aquest document). Concretament, aquests treballs consistiran en l’estassada selectiva 
de les espècies arbustives i/o invasores de baix  valor pel ramat (principalment falgueres, 
però també altres espècies arbustives com bruc, bruguerola, ginestell, arç, bardisses, 
etc.), per tal d’afavorir les espècies herbàcies d’interès 
pastoral................................................................... fins a 50 punts. 

 
S’assignaran 50 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (71,05 ha. anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 
 
 Proposta a l’alça dels metres lineals de treballs de manteniment i reposició de tanques 

de castanyer, susceptibles a ser incorporades de més a les fixades com a 
contraprestació econòmica al punt 2 i que són fins a un màxim de 300 metres lineals 
(corresponents a la cinquena part la longitud total de la tanca existent).......fins a 50 
punts.    

 
S’assignaran 50 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim de metres lineals de tanca 
de castanyer a millorar anyalment (300 m.l. anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de 
manera decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 
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LOT  núm. 2 
 

APROFITAMENT PASTURES A LES FINQUES DE CAN GRAU I L’ESQUERRÀ  
PARC DEL GARRAF 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

I. DADES DEL LOT 
 
1. Objecte 
 
L’objecte del present lot és la realització dels treballs d’aprofitament i millores de les pastures 
de les finques de Can Grau i l’Esquerrà propietat de la Diputació de Barcelona situades, dins 
el Parc del Garraf, als termes municipals d’Olivella i Olesa de Bonesvalls. 
 
Aquestes finques estan contemplades com a zona d’interès natural i agrícola dins l’àmbit del 
Pla Especial del Garraf essent la pràctica ramadera un dels usos que admet aquesta zona, 
sempre i quan no sigui causa de deteriorament, empobriment dels sòls forestals o d’erosió, 
d’acord amb el que estableix la legislació vigent. 
 
2. Antecedents i justificació 
 
La manca d’ocupació i ús dels terrenys forestals de les finques de Can Grau i l’Esquerrà fa que 
actualment s’hagin de fer tasques de manteniment de gestió forestal consistents en aclarides 
sobre l’arbrat i estassades sotabosc, amb finançament que, de vegades sobrepassa el 
pressupost ordinari del Parc. A banda, dins dels objectius del parc, també hi ha el foment 
d’activitats econòmiques compatibles amb els objectius del Pla especial. Per aquest motiu, es 
planteja l’alternativa de promoure l’aprofitament de pastures per ramat de ovelles o cabres, 
úniques espècies autoritzades d’acord amb el Pla especial. 
 
La zona potencial de pastura extensiva representaria una superfície total de 274,97 ha, 
d'acord amb els límits assenyalats en el plànol del lot número 2 establert en l’apartat VIII del 
plec de prescripcions tècniques particulars, i distribuïdes de la següent manera: 
 

Finca Superfície finca (ha) 
Can Grau 169,28 
Esquerrà 105,69 
Total 274,97 

 
En tot cas, hi ha un especial interès en localitzar el pasturatge en diferents franges de baixa 
combustibilitat existents i aclarides de plançoneda realitzades per tal de controlar el 
combustible i afavorir la lluita contra incendis forestals. Per tant, la superfície a pasturar 
prioritària seria de l’ordre de 200 ha, aproximadament. 
 
D’altra banda, a fi i efecte de recuperar i valoritzar diferents espais agrícoles es proposa 
realitzar treballs d’implantació i millora de pastures com són: aportar fems, llaurar, fresar i/o 
subsolar, sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris. 
 
 3. Fitxa resum 

 
Espai Natural: PARC DEL GARRAF 
Finca: Can Grau, i l’Esquerrà 
Municipi: Olivella i Olesa de Bonesvalls 
Superfície total: 274,97 ha 
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Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera 
màxima: 

200 caps 

Durada de la Concessió: 5 anys 
  
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Aportació de fems, llaurar,  subsolar i/o fresar, sembrar 
(blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si 
s’escau, en un màxim de 3,57 ha. 

Comunicacions:  
Oficina tècnica del Parc del Garraf 
Crta. de RatPenat a Plana Novella, km 3,5 
-08870 Sitges- Tel: 935 971 819 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
    1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures 
 

1.1. Àmbit 
 
Els treballs d’aprofitament i pastura s’efectuaran íntegrament dins dels terrenys propietat de 
la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de les finques de Can Grau i l’Esquerrà, d’acord el que 
estableixen aquestes prescripcions tècniques. 
 
En casos excepcionals, sempre que hi hagi acord entre el/la tècnic responsable i el/la titular 
de la concessió, aquestes zones es podran reduir o ampliar lleugerament si l’estat de la 
vegetació, l’orografia del terreny o el bon desenvolupament dels treballs ho justifiquen, i 
sempre i quan es faci dins la propietat de la Diputació de Barcelona. 
 

1.2. Calendari 
 
La vigència de l’aprofitament serà de 5 anys sense possibilitat de pròrroga, d’acord amb la 
clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars. 
 

1.3. Tipus de ramat 
 
Els terrenys que aquí s’adjudiquen per a pasturar estan destinats exclusivament a ramats 
d’ovelles o cabres, úniques espècies autoritzades d’acord amb el Pla especial. 
 

1.4. Carrega màxima 
 
D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques i a les condicions limitants 
del Garraf, per tal de garantir el caràcter extensiu de l'activitat i evitar impactes negatius 
sobre el medi, no es podrà superar una càrrega ramadera equivalent a 0,1 unitats 
ramaderes per hectàrea forestal (0,1 UR/ha). Tenint en compte que 1 ovella= 1 cabra= 0,1-
0,15 UR/ha, això equival a que la càrrega ramadera màxima haurà de ser de 1 cabra/ovella 
per cada ha. Per tant, s’estima un nombre total de caps del ramat de 200 ovelles o cabres, d 
’acord amb la superfície prioritària pasturable.  
 

1.5. Maneig 
 
El ramat anirà guiat per un pastor/a, ajudat per gossos, amb la finalitat de realitzar la pastura 
uniforme i evitar l'erosió i compactació del sòl, per l'excessiu trepig del bestiar. El 
desplaçament del ramat es farà per camins i corriols preparats per a aquest ús i s'evitarà en 
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la mesura del possible que el ramat salti sistemàticament per marges on es puguin iniciar 
processos erosius. 
 

1.6. Tancament i seguretat 
 
És imprescindible la col·locació de pastor elèctric en les àrees d’estada del ramat; que haurà 
d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva fixació. Al 
mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament; d’acord amb el 
que determini el/la tècnic responsable de l’aprofitament. 
 
Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres 
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o 
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.  
 
Acabada la jornada de pastura, el ramat podrà quedar cercat mitjançant una tanca ramadera 
o vailet elèctric mòbil a qualsevol indret de les àrees de bosc indicades com a aptes per la 
pastura. Tanmateix, i per tal d’evitar un excés de matèria orgànica, evitar problemes erosius, 
de compactació i permetre la supervivència de l’herbassar, aquestes tanques s’aniran 
canviant de lloc.  
 
2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora 
 
Els treballs de millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest document, 
s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques aplicables als 
aprofitaments de pastures.  
 
A banda, també es seguirà el que estableix el Pla Especial del Garraf. 
 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,   
infrastructures i edificacions 
 
L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions 
tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat ramadera, 
pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a als diferents emplaçaments 
i infrastructura de repòs. 
 
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets. 
 

II. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

1. Benefici de l’aprofitament 
 
En principi, el/la titular de la concessió hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost 
d’alimentar anyalment el  ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les finques 
on  trobaria aquest aliment.  El càlcul d’aquest cost alimentari anual, s’obté de la següent 
manera: 
 
 El consum diari mig d’una cabra/ovella és de 0,39 UF (unitat farratgera). Aquest valor 

equival a 1 kg d’ordi. Per tant, el consum anual mig seria de 143,4 UF. 
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 El preu estimat de la UF  actual és de 0,2 €, el que representa un cost anual per 
cabra/ovella de 28,68 €. Si aquest valor el multipliquem pels 200 caps de ramat, 
aleshores s’obté un benefici de 5.735,87 €/any;  

 
El benefici calculat, de 5.735,87 €/any, correspondria a l’aprofitament de les zones pasturables 
de les finques sense cap restricció. Però en el cas d’aquesta concessió, les zones de 
pastures s’haurien de restringir, al menys durant certes èpoques de l’any, a les franges de 
baixa combustibilitat i plançonedes de pi blanc aclarides dins les finques. Aquest fet, 
significa que el ramat no disposaria de totes les unitats farratgeres calculades anteriorment 
per dos motius; d’una banda per l’augment de la càrrega ramadera en restringir les 
superfícies de pastura, i d’altra banda, per la reduïda disponibilitat nutricional, que conduiria 
al ramat a d’alimentar-se d’espècies arbustives menys nutritives (coscoll, argelaga, 
esbarzer, etc.). Es per aquest motiu que caldria aportar un complement alimentari per un 
valor de 1.800 €/any (0,12 kg d’ordi/dia per ovella/cabra a 0,2 €/kg). 
 
Per tant, el benefici net que obtindria l’adjudicatari/ària seria de 3.935,87 €/any. 
 
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies 
 
La motivació de condicionar las zones de pastura a les franges de baixa combustibilitat i a les 
plançonedes aclarides dins les finques és, precisament, per a garantir una baixa 
combustibilitat, en el primer cas, i per reduir la competència de l’estrat arbustiu sobre els 
plançons, en el segon cas. En definitiva, el fet de realitzar aquest aprofitament de pastures 
condicionat, suposa deixar de fer l’estassada mecanitzada equivalent, i per tant, un estalvi 
econòmic per a la Diputació. En tot cas, la seva efectivitat fa que calgui realitzar, per part, de 
l’adjudicatari, les següents actuacions: 
 
1. Estassada selectiva del sotabosc mitjançant el ramat; incidint especialment sobre 

aquelles espècies, que encara que tinguin un baix valor nutritiu, siguin les més 
combustibles i/o representin una competència per la plançoneda aclarida.  

 
2. Instal·lació de tancat per repòs nocturn in situ. Per aquest concepte, es considera un cost 

mig de 485,87 €/any; que inclou el pastor elèctric, cable conductor i postes, muntar i 
desmuntar i reposar desperfectes anualment. 

 
3. Ubicació d’abeurador de 600 l., garantint el subministra constant d’aigua amb tractor i 

cisterna. S’estima un cost de 300 €/any d’abeurador+manteniment+  transport i un cost 
anual de subministra de 3.150 € (35 € * 90 dies/any).  

 
La suma d’aquestes costos que hauria d’assumir l’adjudicatari/ària, de 3.935,87 €/any, seria 
equivalent al benefici net calculat en el punt 1 d’aquest apartat. 
 
3. Balanç econòmic i proposta de millores 
 
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels terrenys 
que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades que cal 
realitzar, donen un resultat de 0 euros. 
 
Partint d’aquí, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 3,57 ha anuals, per a la 

pastura en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la finca de Can 
Grau. La millora consistirà en una aportació de fems d’ovella/cabra (250 kg/ha) sobre 
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camps de conreu i es procedirà a llaurar,  subsolar i/o fresar, sembrar (blat, ordi i 
farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris si s’escau................... fins a 100 punts 

 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (3,57 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 

 
LOT  núm. 3 

 
APROFITAMENT PASTURES A LES FINQUES DE CAN VENDRELL, JAFRE I 

VALLGRASSA 
PARC DEL GARRAF 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

I. DADES DEL LOT 
 
1. Objecte 
 
L’objecte del present lot és la realització dels treballs d’aprofitament i millores de les pastures 
de les finques de Can Vendrell, Jafre i Vallgrassa, propietat de la Diputació de Barcelona 
situades, dins el Parc del Garraf, als termes municipals d’Olivella i Begues 
 
Aquestes finques estan contemplades com a zona d’interès natural i agrícola dins l’àmbit del 
Pla Especial del Garraf essent la pràctica ramadera un dels usos que admet aquesta zona, 
sempre i quan no sigui causa de deteriorament, empobriment dels sòls forestals o d’erosió, 
d’acord amb el que estableix la legislació vigent. 
 
2. Antecedents i justificació 
 
La manca d’ocupació i ús dels terrenys forestals de les finques de Can Vendrell, Jafre i 
Vallgrassa fa que actualment s’hagin de fer tasques de manteniment de gestió forestal 
consistents en aclarides sobre l’arbrat i estassades sotabosc, amb finançament que, de 
vegades sobrepassa el pressupost ordinari del Parc. A banda, dins dels objectius del parc, 
també hi ha el foment d’activitats econòmiques compatibles amb els objectius del Pla especial. 
Per aquest motiu, es planteja l’alternativa de promoure l’aprofitament de pastures per ramat de 
ovelles o cabres, úniques espècies autoritzades d’acord amb el Pla especial. 
 
La zona potencial de pastura extensiva representaria una superfície total de 376,40 ha, 
d'acord amb els límits assenyalats en el plànol del lot número 3 establert en l’apartat VIII del 
plec de prescripcions tècniques particulars, i distribuïdes de la següent manera: 
 

Finca Superfície finca (ha) 
Can Vendrell 49,40 
Jafre 163,50 
Vallgrassa 163,50 
Total 376,40 

 
En tot cas, hi ha un especial interès en localitzar el pasturatge en diferents franges de baixa 
combustibilitat existents i aclarides de plançoneda realitzades per tal de controlar el 
combustible i afavorir la lluita contra incendis forestals. Per tant, la superfície a pasturar 
prioritària seria de l’ordre de 200 ha, aproximadament. 
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D’altra banda, a fi i efecte de recuperar i valoritzar diferents espais agrícoles es proposa 
realitzar treballs d’implantació i millora de pastures com són: aportar fems, llaurar, fresar i/o 
subsolar, sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris. 
 
3. Fitxa resum 

 
Espai Natural: PARC DEL GARRAF 
Finca: Can Vendrell, Jafre i Vallgrassa 
Municipi: Olivella i Begues 
Superfície total: 376,40 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera 
máxima: 

200 caps 

Durada de la Concessió: 5 anys 
  
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Aportació de fems, llaurar,  subsolar i/o fresar, sembrar 
(blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si 
s’escau, en un màxim de 5,76 ha. 

Comunicacions:  
Oficina tècnica del Parc del Garraf 
Crta. de RatPenat a Plana Novella, km 3,5 
-08870 Sitges- Tel: 935 971 819 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures 

 
1.1. Àmbit 

 
Els treballs d’aprofitament i pastura s’efectuaran integrament dins dels terrenys propietat de 
la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de les finques de Can Vendrell, Jafre i Vallgrassa, 
d’acord el que estableixen aquestes prescripcions tècniques. 
 
En casos excepcionals, sempre que hi hagi acord entre el/la tècnic responsable i el/la titular 
de la concessió, aquestes zones es podran reduir o ampliar lleugerament si l’estat de la 
vegetació, l’orografia del terreny o el bon desenvolupament dels treballs ho justifiquen, i 
sempre i quan es faci dins la propietat de la Diputació de Barcelona. 
 

1.2. Calendari 
 
La vigència de l’aprofitament serà de 5 anys sense possibilitat de pròrroga, d’acord amb la 
clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars. 
 

1.3. Tipus de ramat 
 
Els terrenys que aquí s’adjudiquen per a pasturar estan destinats exclusivament a ramats 
d’ovelles o cabres, úniques espècies autoritzades d’acord amb el Pla especial. 
 

1.4. Carrega màxima 
 
D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques i a les condicions limitants 
del Garraf, per tal de garantir el caràcter extensiu de l'activitat i evitar impactes negatius 
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sobre el medi, no es podrà superar una càrrega ramadera equivalent a 0,1 unitats 
ramaderes per hectàrea forestal (0,1 UR/ha). Tenint en compte que 1 ovella= 1 cabra= 0,1-
0,15 UR/ha, això equival a que la càrrega ramadera màxima haurà de ser de 1 cabra/ovella 
per cada ha. Per tant, s’estima un nombre total de caps del ramat de 200 ovelles o cabres, d 
’acord amb la superfície prioritària pasturable.  
 

1.5. Maneig 
 

El ramat anirà guiat per un pastor/a, ajudat per gossos, amb la finalitat de realitzar la pastura 
uniforme i evitar l'erosió i compactació del sòl, per l'excessiu trepig del bestiar. El 
desplaçament del ramat es farà per camins i corriols preparats per a aquest ús i s'evitarà en 
la mesura del possible que el ramat salti sistemàticament per marges on es puguin iniciar 
processos erosius. 
 

1.6. Tancament i seguretat 
 
És imprescindible la col·locació de pastor elèctric en les àrees d’estada del ramat; que haurà 
d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva fixació. Al 
mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament; d’acord amb el 
que determini el/la tècnic responsable de l’aprofitament. 
 
Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres 
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o 
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.  
 
Acabada la jornada de pastura, el ramat podrà quedar cercat mitjançant una tanca ramadera 
o vailet elèctric mòbil a qualsevol indret de les àrees de bosc indicades com a aptes per la 
pastura. Tanmateix, i per tal d’evitar un excés de matèria orgànica, evitar problemes erosius, 
de compactació i permetre la supervivència de l’herbassar, aquestes tanques s’aniran 
canviant de lloc.  
 
2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora 
 
Els treballs de millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest document, 
s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques aplicables als 
aprofitaments de pastures.  
 
A banda, també es seguirà el que estableix el Pla Especial del Garraf. 
 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infraestructures i edificacions 
 
L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions 
tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat ramadera, 
pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a als diferents emplaçaments 
i infrastructura de repòs. 
 
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets. 
 
Es preveu la utilització Corral de Can Vendrell, que seguirà les recomanacions definides en 
el Plec de prescripcions tècniques. 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

280 
 

III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
1. Benefici de l’aprofitament 

 
En principi, el/la titular de la concessió hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost 
d’alimentar anyalment el  ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les finques 
on  trobaria aquest aliment.  El càlcul d’aquest cost alimentari anual, s’obté de la següent 
manera: 
 
 El consum diari mig d’una cabra/ovella és de 0,39 UF (unitat farratgera). Aquest valor 

equival a 1 kg d’ordi. Per tant, el consum anual mig seria de 143,4 UF. 
 
 El preu estimat de la UF  actual és de 0,2 €, el que representa un cost anual per 

cabra/ovella de 28,68 €. Si aquest valor el multipliquem pels 200 caps de ramat, 
aleshores s’obté un benefici de 5.735,87 €/any;  

 
El benefici calculat, de 5.735,87 €/any, correspondria a l’aprofitament de les zones pasturables 
de les finques sense cap restricció. Però en el cas d’aquesta concessió, les zones de 
pastures s’haurien de restringir, al menys durant certes èpoques de l’any, a les franges de 
baixa combustibilitat i plançonedes de pi blanc aclarides dins les finques. Aquest fet, 
significa que el ramat no disposaria de totes les unitats farratgeres calculades anteriorment 
per dos motius; d’una banda per l’augment de la càrrega ramadera en restringir les 
superfícies de pastura, i d’altra banda, per la reduïda disponibilitat nutricional, que conduiria 
al ramat a d’alimentar-se d’espècies arbustives menys nutritives (coscoll, argelaga, 
esbarzer, etc.). Es per aquest motiu que caldria aportar un complement alimentari per un 
valor de 1.800 €/any (0,12 kg d’ordi/dia per ovella/cabra a 0,2 €/kg). 
 
Per tant, el benefici net que obtindria l’adjudicatari/ària seria de 3.935,87 €/any. 
 
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies 
 
La motivació de condicionar las zones de pastura a les franges de baixa combustibilitat i a les 
plançonedes aclarides dins les finques és, precisament, per a garantir una baixa 
combustibilitat, en el primer cas, i per reduir la competència de l’estrat arbustiu sobre els 
plançons, en el segon cas. En definitiva, el fet de realitzar aquest aprofitament de pastures 
condicionat, suposa deixar de fer l’estassada mecanitzada equivalent, i per tant, un estalvi 
econòmic per a la Diputació. En tot cas, la seva efectivitat fa que calgui realitzar, per part, de 
l’adjudicatari, les següents actuacions: 
 
1. Estassada selectiva del sotabosc mitjançant el ramat; incidint especialment sobre 

aquelles espècies, que encara que tinguin un baix valor nutritiu, siguin les més 
combustibles i/o representin una competència per la plançoneda aclarida.  

 
2. Instal·lació de tancat per repòs nocturn in situ. Per aquest concepte, es considera un cost 

mig de 485,87 €/any; que inclou el pastor elèctric, cable conductor i postes, muntar i 
desmuntar i reposar desperfectes anualment. 

 
3. Ubicació d’abeurador de 600 l., garantint el subministra constant d’aigua amb tractor i 

cisterna. S’estima un cost de 300 €/any d’abeurador+manteniment+  transport i un cost 
anual de subministra de 3.150 € (35 € * 90 dies/any).  

 
La suma d’aquestes costos que hauria d’assumir l’adjudicatari/ària, de 3.935,87 €/any, seria 
equivalent al benefici net calculat en el punt 1 d’aquest apartat. 
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3. Balanç econòmic i proposta de millores 
 
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels terrenys 
que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades que cal 
realitzar, donen un resultat de 0 euros. 
 
Partint d’aquí, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 5,76 ha anuals, per a la 

pastura en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les finques. La 
millora consistirà en una aportació de fems d’ovella/cabra (250 kg/ha) sobre camps de 
conreu i es procedirà a llaurar,  subsolar i/o fresar, sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer 
tractaments fitosanitaris si s’escau............................ fins a 100 punts 

 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (5,76 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 

 
     LOT  núm. 4 

 
APROFITAMENT PASTURES A LES FINQUES DE CAN GRAU, MESQUITA I MAS 

VENDRELL 
PARC DEL GARRAF 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

I. DADES DEL LOT 
 
1. Objecte 
 
L’objecte del present lot és la realització dels treballs d’aprofitament i millores de les pastures 
de les finques de Can Grau, Mesquita i Mas Vendrell propietat de la Diputació de Barcelona 
situades, dins el Parc del Garraf, als termes municipals d’Olivella i Avinyonet del Penedès. 
 
Aquestes finques estan contemplades com a zona d’interès natural i agrícola dins l’àmbit del 
Pla Especial del Garraf essent la pràctica ramadera un dels usos que admet aquesta zona, 
sempre i quan no sigui causa de deteriorament, empobriment dels sòls forestals o d’erosió, 
d’acord amb el que estableix la legislació vigent. 
 
2. Antecedents i justificació 
 
La manca d’ocupació i ús dels terrenys forestals de les finques de Can Grau, Mesquita i Mas 
Vendrell fa que actualment s’hagin de fer tasques de manteniment de gestió forestal 
consistents en aclarides sobre l’arbrat i estassades sotabosc, amb finançament que, de 
vegades sobre passa el pressupost ordinari del Parc. A banda, dins dels objectius del parc, 
també hi ha el foment d’activitats econòmiques compatibles amb els objectius del Pla especial. 
Per aquest motiu, es planteja l’alternativa de promoure l’aprofitament de pastures per ramat de 
ovelles o cabres, úniques espècies autoritzades d’acord amb el Pla especial. 
 
La zona potencial de pastura extensiva representaria una superfície total de 323,81 ha, 
d'acord amb els límits assenyalats en el plànol del lot número 4 establert en l’apartat VIII del 
plec de prescripcions tècniques particulars, i distribuïdes de la següent manera: 
 

Finca Superfície finca (ha) 
Can Grau 117,85 
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Finca Superfície finca (ha) 
La Mesquita 36,34 
Mas Vendrell 169,62 
Total 323,81 

 
En tot cas, hi ha un especial interès en localitzar el pasturatge en diferents franges de baixa 
combustibilitat existents i aclarides de plançoneda realitzades per tal de controlar el 
combustible i afavorir la lluita contra incendis forestals. Per tant, la superfície a pasturar 
prioritària seria de l’ordre de 200 ha, aproximadament. 
 
D’altra banda, a fi i efecte de recuperar i valoritzar diferents espais agrícoles es proposa 
realitzar treballs d’implantació i millora de pastures com són: aportar fems, llaurar, fresar i/o 
subsolar, sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris. 

 
3. Fitxa resum 

 
Espai Natural: PARC DEL GARRAF 
Finca: Can Grau, la Mesquita i Mas Vendrell 
Municipi: Olivella i Avinyonet del Penedès. 
Superfície total: 323,81 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera 
máxima: 

200 caps 

Durada de la Concessió: 5 anys 
  
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Aportació de fems, llaurar,  subsolar i/o fresar, sembrar 
(blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si 
s’escau, en un màxim de 2,7 ha. 

Comunicacions:  
Oficina tècnica del Parc del Garraf 
Crta. de RatPenat a Plana Novella, km 3,5 
-08870 Sitges- Tel: 935 971 819 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures 
 

1.1. Àmbit 
 

Els treballs d’aprofitament i pastura s’efectuaran integrament dins dels terrenys propietat de 
la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de les finques de Can Grau, Mesquita i Mas Vendrell, 
d’acord el que estableixen aquestes prescripcions tècniques. 
 
En casos excepcionals, sempre que hi hagi acord entre el/la tècnic responsable i el/la titular 
de la concessió, aquestes zones es podran reduir o ampliar lleugerament si l’estat de la 
vegetació, l’orografia del terreny o el bon desenvolupament dels treballs ho justifiquen, i 
sempre i quan es faci dins la propietat de la Diputació de Barcelona. 
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1.2. Calendari 
 
La vigència de l’aprofitament serà de 5 anys sense possibilitat de pròrroga, d’acord amb la 
clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars. 
 

1.3. Tipus de ramat 
 
Els terrenys que aquí s’adjudiquen per a pasturar estan destinats exclusivament a ramats 
d’ovelles o cabres, úniques espècies autoritzades d’acord amb el Pla especial. 
 

1.4. Carrega màxima 
 

D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques i a les condicions limitants 
del Garraf, per tal de garantir el caràcter extensiu de l'activitat i evitar impactes negatius 
sobre el medi, no es podrà superar una càrrega ramadera equivalent a 0,1 unitats 
ramaderes per hectàrea forestal (0,1 UR/ha). Tenint en compte que 1 ovella= 1 cabra= 0,1-
0,15 UR/ha, això equival a que la càrrega ramadera màxima haurà de ser de 1 cabra/ovella 
per cada ha. Per tant, s’estima un nombre total de caps del ramat de 200 ovelles o cabres, d 
’acord amb la superfície prioritària pasturable.  
 

1.5. Maneig 
 

El ramat anirà guiat per un pastor/a, ajudat per gossos, amb la finalitat de realitzar la pastura 
uniforme i evitar l'erosió i compactació del sòl, per l'excessiu trepig del bestiar. El 
desplaçament del ramat es farà per camins i corriols preparats per a aquest ús i s'evitarà en 
la mesura del possible que el ramat salti sistemàticament per marges on es puguin iniciar 
processos erosius. 
 

1.6. Tancament i seguretat 
 

És imprescindible la col·locació de pastor elèctric en les àrees d’estada del ramat; que haurà 
d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva fixació. Al 
mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament; d’acord amb el 
que determini el/la tècnic responsable de l’aprofitament. 
 
Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres 
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o 
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.  
 
Acabada la jornada de pastura, el ramat podrà quedar cercat mitjançant una tanca ramadera 
o vailet elèctric mòbil a qualsevol indret de les àrees de bosc indicades com a aptes per la 
pastura. Tanmateix, i per tal d’evitar un excés de matèria orgànica, evitar problemes erosius, 
de compactació i permetre la supervivència de l’herbassar, aquestes tanques s’aniran 
canviant de lloc.  
 
2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora 
 
Els treballs d’implantació i millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest 
document, s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques 
aplicables als aprofitaments de pastures.  
 
A banda, també es seguirà el que estableix el Pla Especial del Garraf. 
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3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infrastructures i edificacions 
 
L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions 
tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat ramadera, 
pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a als diferents emplaçaments 
i infrastructura de repòs. 
 
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets. 
 

III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

1. Benefici de l’aprofitament 
 
En principi, el/la titular de la concessió hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost 
d’alimentar anyalment el  ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les finques 
on  trobaria aquest aliment.  El càlcul d’aquest cost alimentari anual, s’obté de la següent 
manera: 
 
 El consum diari mig d’una cabra/ovella és de 0,39 UF (unitat farratgera). Aquest valor 

equival a 1 kg d’ordi. Per tant, el consum anual mig seria de 143,4 UF. 
 
 El preu estimat de la UF  actual és de 0,2 €, el que representa un cost anual per 

cabra/ovella de 28,68 €. Si aquest valor el multipliquem pels 200 caps de ramat, 
aleshores s’obté un benefici de 5.735,87 €/any;  

 
El benefici calculat, de 5.735,87 €/any, correspondria a l’aprofitament de les zones pasturables 
de les finques sense cap restricció. Però en el cas d’aquesta concessió, les zones de 
pastures s’haurien de restringir, al menys durant certes èpoques de l’any, a les franges de 
baixa combustibilitat i plançonedes de pi blanc aclarides dins les finques. Aquest fet, 
significa que el ramat no disposaria de totes les unitats farratgeres calculades anteriorment 
per dos motius; d’una banda per l’augment de la càrrega ramadera en restringir les 
superfícies de pastura, i d’altra banda, per la reduïda disponibilitat nutricional, que conduiria 
al ramat a d’alimentar-se d’espècies arbustives menys nutritives (coscoll, argelaga, 
esbarzer, etc.). Es per aquest motiu que caldria aportar un complement alimentari per un 
valor de 1.800 €/any (0,12 kg d’ordi/dia per ovella/cabra a 0,2 €/kg). 
 
Per tant, el benefici net que obtindria l’adjudicatari/ària seria de 3.935,87 €/any. 
 
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies 
 
La motivació de condicionar las zones de pastura a les franges de baixa combustibilitat i a les 
plançonedes aclarides dins les finques és, precisament, per a garantir una baixa 
combustibilitat, en el primer cas, i per reduir la competència de l’estrat arbustiu sobre els 
plançons, en el segon cas. En definitiva, el fet de realitzar aquest aprofitament de pastures 
condicionat, suposa deixar de fer l’estassada mecanitzada equivalent, i per tant, un estalvi 
econòmic per a la Diputació. En tot cas, la seva efectivitat fa que calgui realitzar, per part, de 
l’adjudicatari, les següents actuacions: 
 
1. Estassada selectiva del sotabosc mitjançant el ramat; incidint especialment sobre 

aquelles espècies, que encara que tinguin un baix valor nutritiu, siguin les més 
combustibles i/o representin una competència per la plançoneda aclarida.  
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2. Instal·lació de tancat per repòs nocturn in situ. Per aquest concepte, es considera un cost 

mig de 485,87 €/any; que inclou el pastor elèctric, cable conductor i postes, muntar i 
desmuntar i reposar desperfectes anualment. 

 
3. Ubicació d’abeurador de 600 l., garantint el subministra constant d’aigua amb tractor i 

cisterna. S’estima un cost de 300 €/any d’abeurador+manteniment+  transport i un cost 
anual de subministra de 3.150 € (35 € * 90 dies/any).  

 
La suma d’aquestes costos que hauria d’assumir l’adjudicatari/ària, de 3.935,87 €/any, seria 
equivalent al benefici net calculat en el punt 1 d’aquest apartat. 
 
3. Balanç econòmic i proposta de millores 
 
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels terrenys 
que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades que cal 
realitzar, donen un resultat de 0 euros. 
 
Partint d’aquí, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 2,7 ha anuals, per a la 

pastura en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les finques de 
Can Grau, la Mesquita i Mas Vendrell. La millora consistirà en una aportació de fems 
d’ovella/cabra (250 kg/ha) sobre camps de conreu i es procedirà a llaurar,  subsolar i/o 
fresar, sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris si 
s’escau.................................................. fins a 100 punts 

 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (2,7 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 
 

LOT  núm. 5 
 

APROFITAMENT PASTURES A LES FINQUES DE LES PLANESSES, LA SOLANA I LA 
CASANOVA DEL CASTELL 

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
I. DADES DEL LOT 

1. Objecte 
 
L’objecte del present lot és la realització dels treballs d’aprofitament i millores de les pastures 
de les Planesses, La Solana i la Casanova, propietat de la Diputació de Barcelona situades, 
dins el Parc del Castell de Montesquiu, al terme municipal de Montesquiu. 
 
2. Antecedents i justificació 
 
El Pla especial del parc contempla zones potencialment pasturables sobre les quals és viable el 
seu aprofitament.  Arrel del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (aprovat l’any 2001, i revisat 
l’any 2013), es planteja la necessitat de planificar l’activitat de les explotacions ramaderes 
existents a les finques i estudiar la possibilitat de gestionar aquestes zones de manera 
compatible amb la conservació i biodiversitat del paisatge. Per a tal finalitat, es va redactar un 
document base, “Pla d’ordenació i gestió de l’aprofitament silvopastoral del Parc del Castell de 
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Montesquiu”,  per tal de definir el potencial d’aprofitament ramader de la superfície forestal i 
establir les directrius de gestió per portar-ho a terme.  
 
D’acord amb aquesta planificació la zona potencial de pastura extensiva a les finques 
esmentades representaria una superfície total de 79,33 ha, d'acord amb els límits assenyalats 
en el plànol del lot número 5 establert en l’apartat VIII del plec de prescripcions tècniques 
particulars, i distribuïdes de la següent manera: 
 

Finques Superfícies (ha) 
 Total Zona  

pastures 
Zona sotabosc  

pasturable 
Zones de pastura 

condicionada 
Les Planesses, La 
Solana i la Casanova  

79,33 29,82 40,31 9,20 

 
3. Fitxa resum 
 

Espai Natural: PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU 
Finca: Les Planesses, La Solana i la Casanova 
Municipi: Montesquiu  
Superfície total: 79,33 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera 
màxima: 

400 caps 

Durada de la Concessió: 5 anys 
  
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Estassada selectiva, en un màxim de 12 ha anuals. 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc del Castell de Montesquiu 
Masoveria del Castell de Montesquiu,  
08585 Montesquiu.  
Telf. 93 472.76.00 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures 

 
1.1. Àmbit 

 
Els treballs d’aprofitament i pastura s’efectuaran íntegrament dins dels terrenys propietat de 
la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de les finques de les Planesses, La Solana i la 
Casanova, d’acord el que estableixen aquestes prescripcions tècniques. 
 
Queden exclosos d’aquest aprofitament les zones d’ocupació dels equipaments del Parc del 
Castell de Montesquiu (equipament més l’entorn immediat als equipaments) del Castell de 
Montesquiu, Masoveria i Cabanya, Casanova del Castell, La Solana, Planesses. En casos 
excepcionals, sempre que hi hagi acord entre el/la tècnic responsable i l’adjudicatari, aquest 
àmbit es podrà reduir o ampliar si l’estat de la vegetació, les necessitats del ramat o el 
desenvolupament concret dels treballs ho justifiquen. 
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Es col·locarà pastor elèctric degut a la proximitat d’alguns d’aquests camps als camins de la 
xarxa bàsica del parc (accés al castell i a la Casanova del Castell), i si s’ha de limitar l’accés 
a la riera.  
 
En les zones que formen part d’aquest àmbit territorial on s’havia desenvolupat un treball 
acadèmic entorn la gestió de pastures fruit d’un conveni amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), superfície plasmada en el plànol del lot número 5 establert en l’apartat VIII 
del plec de prescripcions tècniques particulars, només es podrà pasturar sota les condicions 
específiques del resultat del treball esmentat, a determinar pel tècnic/a responsable de 
l’aprofitament.    
 
En tot cas, s’haurà de donar compliment al Pla Especial del Parc del Castell de Montesquiu, 
aprovat al 23 de maig de 1997. 
 

1.2. Calendari 
 
La vigència de l’aprofitament serà de 5 anys sense possibilitat de pròrroga, d’acord amb la 
clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars. 
 

1.3. Tipus de ramat 
 
El els terrenys que aquí s’adjudiquen per a pasturar estan destinats a ramats d’ovelles, cabres 
o bestiar boví i/o equí. 
 
Les Planesses és la finca més gran del parc on es proposa la realització de pastura extensiva, 
els terrenys forestals són de poca pendent i la composició paisatgística és bona per a una 
pastura mixta de bosc i prat. L’oferta farratgera és mitjana i pot millorar substancialment amb 
la gestió silvícola i pastoral.  
 
A la finca de la Solana, les unitats de pastures presenten un bon estat de conservació. Hi ha 
zones de feixes més o menys emmatades que s’haurien de gestionar com a prats d’herba 
natural. La proximitat a la riera de la Solana permet treure punt d’abeurada per una gran part 
de l’any. Caldrà limitar l’accés dels animals a la riera. Les característiques de la unitat 
aconsellen la gestió per bestiar oví en microramat. 
 
A la zona de la Casanova del Castell hi ha camps de farratge que actualment es pasturen a la 
primavera i tardor amb bestiar boví. 
 

1.4. Carrega màxima 
 
D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques i a les condicions, per tal 
de garantir el caràcter extensiu de l'activitat i evitar impactes negatius sobre el medi, no es 
podrà superar una càrrega ramadera equivalent a 1 unitats ramaderes per hectàrea de 
pastures (10 ovelles o cabres per ha), i de 0,3 unitats ramaderes per hectàrea forestal (3 
ovelles o cabres per ha). Per tant, s’estima un nombre total de caps del ramat de 400 ovelles 
o cabres, d ’acord amb la superfície realment pasturable.  
 

1.5. Maneig 
 

El ramat anirà guiat per un pastor/a, ajudat per gossos, amb la finalitat de realitzar la pastura 
uniforme i evitar l'erosió i compactació del sòl, per l'excessiu trepig del bestiar. El desplaçament 
del ramat es farà per camins i corriols preparats per a aquest ús i s'evitarà en la mesura del 
possible que el ramat salti sistemàticament per marges on es puguin iniciar processos erosius. 
El pastoreig, tant als camps oberts com al bosc, es farà rotatiu i alternant diferents parcel·les, 
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per tal d’evitar problemes d’erosió deguts a un pastoreig puntual excessiu o a una sobrecàrrega 
ramadera. 
  

1.6. Tancament i seguretat 
 

És imprescindible la col·locació de pastor elèctric en les àrees d’estada del ramat; que haurà 
d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva fixació. Al 
mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament; d’acord amb el 
que determini el/la tècnic responsable de l’aprofitament. 
 
Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres 
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o 
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.  
 
Acabada la jornada de pastura, el ramat podrà quedar cercat mitjançant una tanca ramadera 
o vailet elèctric mòbil a qualsevol indret de les àrees de bosc indicades com a aptes per la 
pastura. Tanmateix, i per tal d’evitar un excés de matèria orgànica, evitar problemes erosius, 
de compactació i permetre la supervivència de l’herbassar, aquestes tanques s’aniran 
canviant de lloc.  

 
2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora 
 
Els treballs d’implantació i millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest 
document, s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques 
aplicables als aprofitaments de pastures.  
 
A banda, també es seguiran les regulacions que en matèria de tractaments forestals 
estableix el Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge del Parc de Montesquiu. 

 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infrastructures i edificacions 
 
L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions 
tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat ramadera, 
pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a als diferents emplaçaments 
i infrastructura de repòs. 
 
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets. 
 

III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

1. Benefici de l’aprofitament 
 
El/La titular de la concessió hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost d’alimentar 
anyalment el  ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les finques a on  
trobaria aquest aliment. El càlcul d’aquest benefici anual, s’obté de la següent manera: 
 
 En primer lloc, per fer el càlcul del benefici, només es consideren 29,82 ha; corresponents 

a les zones agrícoles i de pastura (no condicionada). Les 40,31 ha de zones forestals (amb 
elevada presència de boix al sotabosc) no s’inclouen dins el càlcul del benefici, donat que 
ofereixen un rendiment econòmic baix o nul. Tot i així, s’han inclòs dins la superfície 
pasturable, d’acord amb el PTGMF, amb l’objectiu de reduir el combustible davant 
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possibles incendis forestals. En tot cas, el definit nutricional de les zones forestals s’haurà 
es compensarà amb les zones agrícoles i de pastura. 

 
 Segons els rendiments obtinguts de la utilització de zones agrícoles i de pastures, i segons 

preus mitjos de la zona, es considera que el benefici net hauria de ser de 150 €/ha i any.  
 
En conclusió, el benefici net que n’obtindria l’Adjudicatari seria de 4.473,00 €/any (150 €/ha i 
any  * 29,82 ha). 
 
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies 
 
Per tal de contrarestar el benefici d’aquest aprofitament, segons els rendiments obtinguts de la 
utilització de zones agrícoles i de pastures, i segons preus mitjos de la zona, es proposen les 
següents actuacions: 
 
1. Estassada selectiva del sotabosc mitjançant el ramat; incidint especialment sobre aquelles 

espècies com el boix, que encara que tinguin un baix valor nutritiu, siguin les més 
combustibles.  

 
2. La instal·lació pastor elèctric en la zona de pastura directa combinada amb la zona forestal: 

Per aquest concepte, es pot considerar un cost de 0,50 €/m.l per 3.000 m.l. a tancar 
(d’acord amb un valor promig anual durant la vigència del contracte), el que equival a 
1.500€/any.   

 
3. La estassada mecanitzada amb tractor agrícola de marges de camins i agrícoles per 

enriquir l’aportació nutricional (eliminant les espècies amb més baixa aportació nutricional) 
que haurà de compensar el dèficit en les zones forestals.  A banda, també s’haurà de fer 
una estassada en zones forestals concretes, actualment “impenetrables”, per tal de 
permetre l’entrada del ramat. L’estassada localitzada del sotabosc es faria de manera 
manual amb motodesbrossadora. El cost total mig seria de 2.973 €/any. 

 
La suma d’aquestes costos que hauria d’assumir l’adjudicatari, de 4.473,00 €/any, seria 
equivalent al benefici net que obtindria l’adjudicatari calculat en el punt 1 d’aquest apartat.  

 
3. Balanç econòmic i proposta de millores 
 
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels terrenys 
que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades que cal 
realitzar, donen un resultat de 0 euros. 
 
Partint d’aquí, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 12 ha anuals, per a la pastura 

en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les finques. La millora 
consistirà en l’estassada selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix  valor 
pel ramat (bruc, bruguerola, ginestell, arç, bardisses, falgueres i altres), no consumides 
pel bestiar i que, si no s’eliminen, van adquirint dominància. A banda, concretament en 
les zones forestals, es cercarà de l’estassada selectiva de les espècies arbustives de 
sotabosc que pugui impedir un futur aprofitament per pastures; tant per la 
“impenetrabilitat” de l’espai, com pel seu baix interès 
nutricional............................................................................................. fins a 100 punts 
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S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (12 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora 
 

LOT  núm. 6 
 

APROFITAMENT PASTURES A LA FINCA  
LES CODINES 

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
I. DADES DEL LOT 

 
1. Objecte 
 
L’objecte del present lot és la realització dels treballs d’aprofitament i millores de les pastures 
de la finca Les Codines, propietat de la Diputació de Barcelona situades, dins el Parc del 
Castell de Montesquiu, als termes municipals de Montesquiu i Sora 

 

2. Antecedents i justificació 
 
El Pla especial del parc contempla zones potencialment pasturables sobre les quals és viable el 
seu aprofitament.  Arrel del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (aprovat l’any 2001, i revisat 
l’any 2013), es planteja la necessitat de planificar l’activitat de les explotacions ramaderes 
existents a les finques i estudiar la possibilitat de gestionar aquestes zones de manera 
compatible amb la conservació i biodiversitat del paisatge. Per a tal finalitat, es va redactar un 
document base, “Pla d’ordenació i gestió de l’aprofitament silvopastoral del Parc del Castell de 
Montesquiu”,  per tal de definir el potencial d’aprofitament ramader de la superfície forestal i 
establir les directrius de gestió per portar-ho a terme.  
 
D’acord amb aquesta planificació la zona potencial de pastura extensiva a la finca esmentada 
representaria una superfície total de 41,04 ha, d'acord amb els límits assenyalats en el plànol 
del lot número 6 establert en l’apartat VIII del plec de prescripcions tècniques particulars, i 
distribuïdes de la següent manera: 
 
Finca Superfícies (ha) 
 Zona 

sotabosc 
Zona 

pasturable 
Zona 

pasturable 
condicionada 

Zona 
agrícola 

Les Codines  9,91 9,51  2,48 
Solell de les Codines 9,03 1,12 8,99  

TOTAL 18,94 10,63 8,99 2,48 
 
3. Fitxa resum 
 

Espai Natural: PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU 
Finca: Les Codines 
Municipi: Montesquiu i Sora 
Superfície total: 41,04 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera: 250 caps 
Durada de la Concessió: 5 anys 
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Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Estassada selectiva, en un màxim de 12 ha anuals. 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc del Castell de Montesquiu 
Masoveria del Castell de Montesquiu,  
08585 Montesquiu.  
Telf. 93 472.76.00 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures 

 
1.1. Àmbit 

 
Els treballs d’aprofitament i pastura s’efectuaran íntegrament dins dels terrenys propietat de 
la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de la finca de les Codines, d’acord el que estableixen 
aquestes prescripcions tècniques. 
 
Queden exclosos d’aquest aprofitament les zones d’ocupació dels equipaments del Parc del 
Castell de Montesquiu (equipament més l’entorn immediat als equipaments) de l’Escola de 
Natura de les Codines i l’Àrea d’Acampada de la Devesa de les Codines. En casos 
excepcionals, sempre que hi hagi acord entre el/la tècnic responsable i el contractista, 
aquest àmbit es podrà reduir o ampliar si l’estat de la vegetació, les necessitats del ramat o 
el desenvolupament concret dels treballs ho justifiquen. 
 
Es col·locarà pastor elèctric degut a la proximitat d’alguns d’aquests camps a l’àrea 
d’acampada del Solell de les Codines, a la carretera de Sora BV-4655 i a la carretera C-17. 
 
En tot cas, s’haurà de donar compliment al Pla Especial del Parc del Castell de Montesquiu, 
aprovat el 23 de maig de 1997. 
 

1.2. Calendari 
 
La vigència de l’aprofitament serà de 5 anys sense possibilitat de pròrroga, d’acord amb la 
clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars. 
 

1.3. Tipus de ramat 
 

Els terrenys que aquí s’adjudiquen per a pasturar estan destinats exclusivament a ramats 
d’ovelles, cabres, bestiar boví i/o equí. 
 
La zona de les Codines presenta una bona oferta de camps de farratge. No obstant, el bosc 
és, en general, de baixa oferta farratgera; tret de les zones estassades on aquesta oferta 
millora. Tot i així, cal tenir present que hi manca d’algun punt d’aigua pel bestiar.   
 
La zona del solell de les Codines, presenta una oferta farratgera del bosc de mitja a alta 
aptitud. S’aconsella l’aprofitament per un microramat d’oví. 
  

1.4. Carrega màxima 
 
D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques i a les condicions, per tal 
de garantir el caràcter extensiu de l'activitat i evitar impactes negatius sobre el medi, no es 
podrà superar una càrrega ramadera equivalent a 1 unitats ramaderes per hectàrea de 
pastures (10 ovelles o cabres per ha), i de 0,3 unitats ramaderes per hectàrea forestal (3 
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ovelles o cabres per ha). Per tant, s’estima un nombre total de caps del ramat de 250 ovelles 
o cabres, d ’acord amb la superfície realment pasturable.  
 

1.5. Maneig 
 
El ramat anirà guiat per un pastor/a, ajudat per gossos, amb la finalitat de realitzar la pastura 
uniforme i evitar l'erosió i compactació del sòl, per l'excessiu trepig del bestiar. El 
desplaçament del ramat es farà per camins i corriols preparats per a aquest ús i s'evitarà en 
la mesura del possible que el ramat salti sistemàticament per marges on es puguin iniciar 
processos erosius. 
 

1.6. Tancament i seguretat 
 
És imprescindible la col·locació de pastor elèctric en les àrees d’estada del ramat; que haurà 
d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva fixació. Al 
mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament; d’acord amb el 
que determini el/la tècnic responsable de l’aprofitament. 
 
Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres 
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o 
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.  
 
Acabada la jornada de pastura, el ramat podrà quedar cercat mitjançant una tanca ramadera 
o vailet elèctric mòbil a qualsevol indret de les àrees de bosc indicades com a aptes per la 
pastura. Tanmateix, i per tal d’evitar un excés de matèria orgànica, evitar problemes erosius, 
de compactació i permetre la supervivència de l’herbassar, aquestes tanques s’aniran 
canviant de lloc.  
 
2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora 
 
Els treballs de millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest document, 
s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques aplicables als 
aprofitaments de pastures.  
 
A banda, també es seguiran les regulacions que en matèria de tractaments forestals 
estableix el Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge del Parc de Montesquiu. 
 

3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infrastructures i edificacions 
 
L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions 
tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat ramadera, 
pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a als diferents emplaçaments 
i infrastructura de repòs. 
 
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets. 
 
 
 
 
 

III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

1. Benefici de l’aprofitament 
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El/La titular de la concessió hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost d’alimentar 
anyalment el  ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les finques a on  
trobaria aquest aliment. El càlcul d’aquest benefici anual, s’obté de la següent manera: 
 En primer lloc, per fer el càlcul del benefici, només es consideren 13,11 ha; corresponents 

a les zones de prats, agrícoles i de pastura (no condicionada). Les 18,94 ha de zones 
forestals (amb elevada presència de boix al sotabosc) no s’inclouen dins el càlcul del 
benefici, donat que ofereixen un rendiment econòmic baix o nul. Tot i així, s’han inclòs dins 
la superfície pasturable, d’acord amb el PTGMF, amb l’objectiu de reduir el combustible 
davant possibles incendis forestals. En tot cas, el definit nutricional de les zones forestals 
s’haurà es compensarà amb les zones agrícoles i de pastura. 

 
 Segons els rendiments obtinguts de la utilització de zones agrícoles i de pastures, i segons 

preus mitjos de la zona, es considera que el benefici net hauria de ser de 200 €/ha i any.  
 
En conclusió, el benefici net que n’obtindria l’Adjudicatari seria de 2.622,00 €/any (200 €/ha i 
any  * 13,11 ha). 
 
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies 
 
Per tal de contrarestar el benefici d’aquest aprofitament, segons els rendiments obtinguts de la 
utilització de zones agrícoles i de pastures, i segons preus mitjos de la zona, es proposen les 
següents actuacions: 
 
1. Estassada selectiva del sotabosc mitjançant el ramat; incidint especialment sobre aquelles 

espècies com el boix, que encara que tinguin un baix valor nutritiu, siguin les més 
combustibles.  

 
2. Instal·lació pastor elèctric en la zona de pastura directa: Per aquest concepte, es pot 

considerar un cost de 0,50 €/m.l per 500 m.l. a tancar (d’acord amb un valor promig anual 
durant la vigència del contracte), el que equival a 250 €/any.   

 
3. Labors agrícoles per les zones de cereal o farratges: Es tractaria de llaurar, 

aproximadament, 12,3 ha/any. Considerant els preus de mercat promig de 150 €/ha de cost 
per labors agrícoles de tot el cicle, les despeses generals mitjanes són de 1.845 €/any. 

 
4. La estassada mecanitzada amb tractor agrícola de marges de camins i agrícoles per 

enriquir l’aportació nutricional (eliminant les espècies amb més baixa aportació nutricional) 
que haurà de compensar el dèficit en les zones forestals. A banda, també s’haurà de fer una 
estassada en zones forestals concretes, actualment “impenetrables”, per tal de permetre 
l’entrada del ramat. L’estassada localitzada del sotabosc es faria de manera manual amb 
motodesbrossadora. El cost calculat total mig és de 527 €/any. 

 
La suma d’aquestes costos que hauria d’assumir l’adjudicatari, de 2.622,00 €/any, seria 
equivalent al benefici net que obtindria l’adjudicatari calculat en el punt 1 d’aquest apartat III.  

 
3. Balanç econòmic i proposta de millores 
 
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels terrenys 
que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades que cal 
realitzar, donen un resultat de 0 euros. 
 
Partint d’aquí, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 12 ha anuals, per a la pastura 

en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la finca. La millora 
consistirà en l’estassada selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix  valor 
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pel ramat (bruc, bruguerola, ginestell, arç, bardisses, falgueres i altres), no consumides 
pel bestiar i que, si no s’eliminen, van adquirint dominància. A banda, concretament en 
les zones forestals, es cercarà de l’estassada selectiva de les espècies arbustives de 
sotabosc que pugui impedir un futur aprofitament per pastures; tant per la 
“impenetrabilitat” de l’espai, com pel seu baix interès 
nutricional..............................................................................................fins a 100 punts 

 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (12 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 
 

LOT  núm. 7 
 

APROFITAMENT PASTURES A LA FINCA DE SANT MOI 
PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

I. DADES DEL LOT 
 

1. Objecte 
 
L’objecte del present lot és la realització dels treballs d’aprofitament i millores de les pastures 
de la finca de Sant Moí, propietat de la Diputació de Barcelona situades, dins el Parc del Castell 
de Montesquiu, al terme municipal de Santa Maria de Besora. 
 
2. Antecedents i justificació 
 
El Pla especial del parc contempla zones potencialment pasturables sobre les quals és viable el 
seu aprofitament.  Arrel del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (aprovat l’any 2001, i revisat 
l’any 2013), es planteja la necessitat de planificar l’activitat de les explotacions ramaderes 
existents a les finques i estudiar la possibilitat de gestionar aquestes zones de manera 
compatible amb la conservació i biodiversitat del paisatge. Per a tal finalitat, es va redactar un 
document base, “Pla d’ordenació i gestió de l’aprofitament silvopastoral del Parc del Castell de 
Montesquiu”,  per tal de definir el potencial d’aprofitament ramader de la superfície forestal i 
establir les directrius de gestió per portar-ho a terme.  
 
D’acord amb aquesta planificació la zona potencial de pastura extensiva a la finca esmentada 
representaria una superfície total de 11,72 ha, d'acord amb els límits assenyalats en el plànol 
del lot número 7 establert en l’apartat VIII del plec de prescripcions tècniques particulars, i 
distribuïdes de la següent manera: 
 

Finca Superfícies (ha) 
 Total Zona 

pastures 
Zona sotabosc  
pasturable 

Zones de pastura 
condicionada 

Sant Moí 11,72    3,56   6,99   1,17 
 
3. Fitxa resum 
 

Espai Natural: PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU 
Finca: Sant Moí 
Municipi: Santa Maria de Besora 
Superfície total: 11,72 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
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Espècie ramadera: Boví o oví/cabrum  
Càrrega ramadera: 10 vaques ó 30 ovelles/cabres 
Durada de la Concessió: 5 anys 
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Estassada selectiva, en un màxim de 2 ha anuals. 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc del Castell de Montesquiu 
Masoveria del Castell de Montesquiu,  
08585 Montesquiu.  
Telf. 93 472.76.00 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures 

 
1.1. Àmbit 

 
Els treballs d’aprofitament i pastura s’efectuaran íntegrament dins dels terrenys propietat de 
la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de la finca de Sant Moí, d’acord el que estableixen 
aquestes prescripcions tècniques. 
 
Queden exclosos d’aquest aprofitament les zones d’ocupació dels equipaments del Parc del 
Castell de Montesquiu (equipament més l’entorn immediat als equipaments) del la Masia i 
Ermita de Sant Moí. En casos excepcionals, sempre que hi hagi acord entre el/la tècnic 
responsable i l’adjudicatari, aquest àmbit es podrà reduir o ampliar si l’estat de la vegetació, les 
necessitats del ramat o el desenvolupament concret dels treballs ho justifiquen. 
 
Es col·locarà pastor elèctric degut a la proximitat d’alguns d’aquests camps a la via del Tren i al 
riu Ter.  Cal limitar l’accés a la riera de Vallfogona.  
 
A la bassa que hi ha al costat de la casa caldria que entrés el bestiar per compactar-la, però 
després s’hauria de limitar l’accés al bestia per a millorar l’hàbitat per a la fauna.  
 
En tot cas, s’haurà de donar compliment al Pla Especial del Parc del Castell de Montesquiu, 
aprovat al 23 de maig de 1997. 
 

1.2. Calendari 
 
La vigència de l’aprofitament serà de 5 anys sense possibilitat de pròrroga, d’acord amb la 
clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars. 
 

1.3. Tipus de ramat 
 

Sant Moí i Pla del Vedellar disposa de poca superfícies de camps. No hi ha cap zona de bosc 
que presenti una bona aptitud pel pasturatge, tot i que en algun rodal pot millorar força la seva 
qualitat. L’aptitud de la unitat aconsella l’aprofitament per un ramat petit de vaques (o 
l’equivalen d’ovelles/cabres) que es mogués per totes les zones marcades.  
 
 
 
 

1.4. Carrega màxima 
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D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques i a les condicions, per tal 
de garantir el caràcter extensiu de l'activitat i evitar impactes negatius sobre el medi, no es 
podrà superar una càrrega ramadera equivalent a 1 unitats ramaderes per hectàrea de 
pastures (1 UR/ha), i de 0,3 unitats ramaderes per hectàrea forestal (0,3 UR/ha). Per tant, 
s’estima un nombre aproximat de 10 caps de ramat boví o 30 de oví/cabrum, d’acord amb la 
superfície realment pasturable.  
 

1.5. Maneig 
 

El ramat serà supervisat periòdicament i guiat per un pastor/a, amb ajuda de gos, si s’escau, 
amb la finalitat de realitzar la pastura uniforme i evitar l'erosió i compactació del sòl, per 
l'excessiu trepig del bestiar. El desplaçament del ramat es farà per camins i corriols 
preparats per a aquest ús. 
 

1.6. Tancament i seguretat 
 

És imprescindible la col·locació de pastor elèctric en les àrees d’estada del ramat; que haurà 
d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva fixació. Al 
mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament; d’acord amb el 
que determini el/la tècnic responsable de l’aprofitament. 
 
Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres 
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o 
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.  
 
Acabada la jornada de pastura, el ramat podrà quedar cercat mitjançant una tanca ramadera 
o vailet elèctric mòbil a qualsevol indret de les àrees de bosc indicades com a aptes per la 
pastura. Tanmateix, i per tal d’evitar un excés de matèria orgànica, evitar problemes erosius, 
de compactació i permetre la supervivència de l’herbassar, aquestes tanques s’aniran 
canviant de lloc.  

 
2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora 
 
Els treballs de millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest document, 
s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques aplicables als 
aprofitaments de pastures.  
 
A banda, també es seguiran les regulacions que en matèria de tractaments forestals 
estableix el Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge del Parc de Montesquiu. 

 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infrastructures i edificacions 
 
L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions 
tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat ramadera, 
pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a als diferents emplaçaments 
i infrastructura de repòs. 
 
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets. 
 

III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
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1. Benefici de l’aprofitament 
 
El/La titular de la concessió hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost d’alimentar 
anyalment el  ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les finques a on  
trobaria aquest aliment. El càlcul d’aquest benefici anual, s’obté de la següent manera: 
 
 En primer lloc, per fer el càlcul del benefici, només es consideren 3,56 ha; corresponents a 

les zones agrícoles i de pastura (no condicionada). Les 6,99 ha de zones forestals (amb 
elevada presència de boix al sotabosc) no s’inclouen dins el càlcul del benefici, donat que 
ofereixen un rendiment econòmic baix o nul. Tot i així, s’han inclòs dins la superfície 
pasturable, d’acord amb el PTGMF, amb l’objectiu de reduir el combustible davant 
possibles incendis forestals. En tot cas, el definit nutricional de les zones forestals s’haurà 
es compensarà amb les zones agrícoles i de pastura. 

 
 Segons els rendiments obtinguts de la utilització de zones agrícoles i de pastures, i segons 

preus mitjos de la zona, es considera que el benefici net hauria de ser de 150 €/ha i any.  
 
En conclusió, el benefici net que n’obtindria l’Adjudicatari seria de 534,00 €/any (150 €/ha i any  
* 3,56 ha). 
 
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies 
 
Per tal de contrarestar el benefici d’aquest aprofitament, segons els rendiments obtinguts de la 
utilització de zones agrícoles i de pastures, i segons preus mitjos de la zona, es proposen dues 
actuacions: 
 
1. Estassada selectiva del sotabosc mitjançant el ramat; incidint especialment sobre aquelles 

espècies com el boix, que encara que tinguin un baix valor nutritiu, siguin les més 
combustibles.  

 
2. La instal·lació pastor elèctric en la zona de pastura directa combinada amb la zona forestal: 

Per aquest concepte, es pot considerar un cost de 0,50 €/m.l per 500 m.l. a tancar (d’acord 
amb un valor promig anual durant la vigència del contracte), el que equival a 250 €/any.   

 
3. L’estassada mecanitzada amb tractor agrícola de marges de camins i agrícoles per enriquir 

l’aportació nutricional (eliminant les espècies amb més baixa aportació nutricional) que 
haurà de compensar el dèficit en les zones forestals.  A banda, també s’haurà de fer una 
estassada en zones forestals concretes, actualment “impenetrables”, per tal de permetre 
l’entrada del ramat. L’estassada localitzada del sotabosc es faria de manera manual amb 
motodesbrossadora. El cost total mig seria de 284 €/any. 

 
La suma d’aquestes costos que hauria d’assumir l’adjudicatari, de 534 €/any, seria 
equivalent al benefici net que obtindria l’adjudicatari calculat en el punt 1 d’aquest apartat.  

 
3. Balanç econòmic i proposta de millores 
 
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels terrenys 
que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades que cal 
realitzar, donen un resultat de 0 euros. 
 
Partint d’aquí, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 2 ha anuals, per a la pastura 

en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la finca. La millora 
consistirà en l’estassada selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix  valor 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

298 
 

pel ramat (bruc, bruguerola, ginestell, arç, bardisses, falgueres i altres), no consumides 
pel bestiar i que, si no s’eliminen, van adquirint dominància. A banda, concretament en 
les zones forestals, es cercarà de l’estassada selectiva de les espècies arbustives de 
sotabosc que pugui impedir un futur aprofitament per pastures; tant per la 
“impenetrabilitat” de l’espai, com pel seu baix interès 
nutricional............................................................................................. fins a 100 punts 

S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (2 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 
 
 

LOT  núm. 8 
 

APROFITAMENT PASTURES A LA FINCA  
DE LA MATA  

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ  
DEL MUNT I L’OBAC 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

II. DADES DEL LOT 
 

1. Objecte 
 
L’objecte del present lot és la realització dels treballs d’aprofitament i millores de les pastures 
de la finca de la Mata, propietat de la Diputació de Barcelona situada, dins el Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, entre els termes municipals de Mura, Matadepera, Sant 
Llorenç Savall i Vacarisses. 
 
D’acord amb l’article 37 del Pla Especial, la ramaderia es considera una activitat permesa al 
Parc, sempre que no sigui causa de deteriorament, empobriment dels sòls forestals o d’erosió, 
d’acord amb el que estableix la legislació vigent. 
 
2. Antecedents i justificació 
 
La manca d’ocupació i ús dels terrenys forestals de la finca de la Mata fa que actualment 
s’hagin de fer tasques de manteniment de gestió forestal consistents en aclarides sobre l’arbrat 
i estassades sotabosc, amb finançament que, de vegades sobre passa el pressupost ordinari 
del Parc. A banda, dins dels objectius del parc, també hi ha la recuperació d’espais oberts pel 
foment de la biodiversitat, així com la promoció d’activitats econòmiques compatibles amb els 
objectius del Pla especial. Per aquests motius, es planteja l’alternativa de promoure 
l’aprofitament de pastures per ramat de ovelles o cabres. 
 
La zona potencial de pastura extensiva representaria una superfície total de 58,6 ha, d'acord 
amb els límits assenyalats en el  plànol del lot número 8 establert en l’apartat VIII del plec de 
prescripcions tècniques particulars, i distribuïdes de la següent manera: 
 
 
 
 

(*) Segueix el camí principal de la finca 
 
La pastura es localitzarà als camps i feixes ubicats al voltant de la Mata, així com la 
superfície forestal propera i que els envolta; tinguem com a límit oriental la carretera Bv-
1221. A més, també es proposa l’aprofitament seguint el camí de la Mata a la Coma d’en 

 Camps i 
feixes 

Zona sotabosc  
pasturable 

Total 

 Finca La Mata  7,28 ha 32,42 ha + 18,9 ha (*) 58,6 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

299 
 

Vila, amb l’objectiu de reduir el combustible 50 metres a banda i banda, i afavorir la lluita 
contra incendis forestals.  
 
Com a treballs d’implantació i millora, a fi i efecte de recuperar i valoritzar diferents espais 
agrícoles, es proposa l’aportació de fems, i posteriorment llaurar, fresar i/o subsolar i 
sembrar (blat, ordi i farratgeres), estassant també la vegetació dels marges, si s’escau. 
 
Finalment, i seguint el Pla Bàsic de prevenció d’incendis forestals d’acord amb l’article 2.2 
del Decret 378/1986 sobre establiment de Plans de prevenció d’incendis dins d’espais 
naturals de protecció especial, es promourà l’execució de la secció de servei seguint els 
camins de la Mata a la Coma d’en Vila. Aquesta actuació, a banda, de representar una 
mesura de lluita contra incendis, també afavoreix l’estrat herbaci i, per tant, l’augment de 
disponibilitat nutricional pel ramat. 

 
3. Fitxa resum 
 

Espai Natural: NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC 
Finca: La Mata 
Municipi: Mura, Matadepera, Sant Llorenç Savall i Vacarisses 
Superfície total: 58,6 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera 
màxima: 

120 caps 

Durada de la Concessió: 5 anys 
  
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Execució de secció de servei dels camins principals i 
neteja de marges bora els camps, en un màxim de 2 ha 
anuals. 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac 
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8 
-08230- Matadepera 
tln. 93 831 73 00 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures 
 

1.1. Àmbit 
 
Els treballs d’aprofitament i pastura s’efectuaran integrament dins dels terrenys propietat de 
la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de la finca La Mata, d’acord el que estableixen 
aquestes prescripcions tècniques. 
 
En casos excepcionals, sempre que hi hagi acord entre el/la tècnic responsable i el/la titular 
de la concessió, aquestes zones es podran reduir o ampliar lleugerament si l’estat de la 
vegetació, l’orografia del terreny o el bon desenvolupament dels treballs ho justifiquen, i 
sempre i quan es faci dins la propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
1.2. Calendari 
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La vigència de l’aprofitament serà de 5 anys sense possibilitat de pròrroga, d’acord amb la 
clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
1.3. Tipus de ramat 
 
Els terrenys que aquí s’adjudiquen per a pasturar estan destinats exclusivament a ramats 
d’ovelles o cabres, úniques espècies autoritzades d’acord amb el Pla especial. 
1.4. Carrega màxima 
 
D’acord amb el que s’estableix al plec de condicions tècniques i a les condicions limitants 
del Parc de Sant Llorenç, per tal de garantir el caràcter extensiu de l'activitat i evitar 
impactes negatius sobre el medi, no es podrà superar una càrrega ramadera equivalent a 
0,1 unitats ramaderes per hectàrea forestal (0,1 UR/ha). Tenint en compte que 1 ovella= 1 
cabra= 0,1-0,15 UR/ha, això equival a que la càrrega ramadera màxima haurà de ser de 1 
cabra/ovella per cada ha. Per tant, s’estima un nombre total de caps del ramat de 120 
ovelles o cabres, d ’acord amb la superfície realment pasturable.  
 
1.5. Maneig 
 
El ramat anirà guiat per un pastor/a, ajudat per gossos, amb la finalitat de realitzar la pastura 
uniforme i evitar l'erosió i compactació del sòl, per l'excessiu trepig del bestiar. El 
desplaçament del ramat es farà per camins i corriols preparats per a aquest ús i s'evitarà en 
la mesura del possible que el ramat salti sistemàticament per marges on es puguin iniciar 
processos erosius. 
 
1.6. Tancament i seguretat 
 
És imprescindible la col·locació de pastor elèctric en les àrees d’estada del ramat; que haurà 
d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva fixació. Al 
mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament; d’acord amb el 
que determini el/la tècnic responsable de l’aprofitament. 
 
Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres 
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o 
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.  
 
Acabada la jornada de pastura, el ramat podrà quedar cercat mitjançant una tanca ramadera 
o vailet elèctric mòbil a qualsevol indret de les àrees de bosc indicades com a aptes per la 
pastura. Tanmateix, i per tal d’evitar un excés de matèria orgànica, evitar problemes erosius, 
de compactació i permetre la supervivència de l’herbassar, aquestes tanques s’aniran 
canviant de lloc.  
 
2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora 
 
Els treballs de millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest document, 
s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques aplicables als 
aprofitaments de pastures.  
 
A banda, també es seguirà el que estableix el Pla Especial del Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac. 

 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infrastructures i edificacions 
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L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions 
tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat ramadera, 
pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a als diferents emplaçaments 
i infrastructura de repòs. 
 
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets. 
 

III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

1. Benefici de l’aprofitament 
 
En principi, el/la titular de la concessió hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost 
d’alimentar anyalment el  ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les finques 
on  trobaria aquest aliment.  El càlcul d’aquest cost alimentari anual, s’obté de la següent 
manera: 
 
 El consum diari mig d’una cabra/ovella és de 0,39 UF (unitat farratgera). Aquest valor 

equival a 1 kg d’ordi. Per tant, el consum anual mig seria de 143,4 UF. 
 
 El preu estimat de la UF  actual és de 0,2 €, el que representa un cost anual per 

cabra/ovella de 28,68 €. Si aquest valor el multipliquem pels 120 caps de ramat, 
aleshores s’obté un benefici de 3.441,52 €/any;  

 
El benefici calculat, de 3.441,52 €/any, correspondria a l’aprofitament de les zones pasturables 
de les finques sense cap restricció. Però en el cas d’aquesta concessió, les zones de 
pastures s’haurien de restringir, al menys durant certes èpoques de l’any, a les franges de 
zona forestal a banda i banda dels camins dins les finques. Aquest fet, significa que el ramat 
no disposaria de totes les unitats farratgeres calculades anteriorment per dos motius; d’una 
banda per l’augment de la càrrega ramadera en restringir les superfícies de pastura, i d’altra 
banda, per la reduïda disponibilitat nutricional, que conduiria al ramat a d’alimentar-se 
d’espècies arbustives menys nutritives (coscoll, argelaga, esbarzer, etc.). Es per aquest 
motiu que caldria aportar un complement alimentari per un valor de 1.080 €/any (0,12 kg 
d’ordi/dia per ovella/cabra a 0,2 €/kg). 
 
Per tant, el benefici net que obtindria l’adjudicatari/ària seria de 2.361,52 €/any. 
 
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies 
 
La motivació de condicionar las zones de pastura, a banda dels camps i prats existents, a les 
franges a banda i banda dels camins és, precisament, per a garantir una baixa 
combustibilitat. En definitiva, el fet de realitzar aquest aprofitament de pastures condicionat, 
suposa deixar de fer l’estassada mecanitzada equivalent, i per tant, un estalvi econòmic per 
a la Diputació. En tot cas, la seva efectivitat fa que calgui realitzar, per part, de l’adjudicatari, 
les següents actuacions: 
 
1. Estassada selectiva del sotabosc mitjançant el ramat; incidint especialment sobre 

aquelles espècies, que encara que tinguin un baix valor nutritiu, siguin les més 
combustibles i/o representin una competència per la plançoneda aclarida.  

 
2. Instal·lació de tancat per repòs nocturn in situ. Per aquest concepte, es considera un cost 

mig de 450 €/any; que inclou el pastor elèctric, cable conductor i postes, muntar i 
desmuntar i reposar desperfectes anualment. 
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3. Ubicació d’abeuradors de 600 l., garantint el subministra constant d’aigua amb tractor i 

cisterna en els llocs de pastura, principalment a la Coma d’en Vila. S’estima un cost de 
300 €/any d’abeuradors+manteniment+transport i un cost anual de subministre d’aigua 
amb tractor de 721,52 € (aproximadament 35 €/dia * 21 dies/any).  

4. Aportació de fems d’ovella/cabra (250 kg/ha) sobre camps de conreu i llaurat, subsolat 
i/o fresat i sembrat (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si s’escau. 
S’estima un cost de 890 €/any per les 2 ha anuals de la  Mata. 

 
La suma d’aquestes costos que hauria d’assumir l’adjudicatari/ària, de 2.361,52 €/any, seria 
equivalent al benefici net calculat en el punt 1 d’aquest apartat. 
 
3. Balanç econòmic i proposta de millores 
 
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels terrenys 
que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades que cal 
realitzar, donen un resultat de 0 euros. 
 
Partint d’aquí, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 2 ha anuals, per a la pastura 

en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la finca. La millora 
consistirà en l’execució de la secció de servei corresponent als camins principals dins la 
finca de la Mata i neteja de marges bora els camps. En el primer cas, es tracta d’una 
estassada selectiva de vegetació i, si s’escau, tallada d’algun peu que pugui dificultar el 
trànsit dels vehicles, dins el metre i mig a banda del 
camí............................................................................................... fins a 100 punts. 

 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (2 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora 
 

LOT  núm. 9 
 

APROFITAMENT PASTURES A LES FINQUES DE MATA-RODONA I COMA D’EN VILA  
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ  

DEL MUNT I L’OBAC 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
I. DADES DEL LOT 

 
1. Objecte 
 
L’objecte del present lot és la realització dels treballs d’aprofitament i millores de les pastures 
de les finques de Mata-Rodona i Coma d’en Vila, propietat de la Diputació de Barcelona 
situades, dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, al terme municipal de Mura. 
 
D’acord amb l’article 37 del Pla Especial, la ramaderia es considera una activitat permesa al 
Parc, sempre que no sigui causa de deteriorament, empobriment dels sòls forestals o d’erosió, 
d’acord amb el que estableix la legislació vigent. 
 
2. Antecedents i justificació 
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La manca d’ocupació i ús dels terrenys forestals de les finques de Mata-Rodona i Coma d’en 
Vila fa que actualment s’hagin de fer tasques de manteniment de gestió forestal consistents en 
aclarides sobre l’arbrat i estassades sotabosc, amb finançament que, de vegades sobre passa 
el pressupost ordinari del Parc. A banda, dins dels objectius del parc, també hi ha la 
recuperació d’espais oberts pel foment de la biodiversitat, així com la promoció d’activitats 
econòmiques compatibles amb els objectius del Pla especial. Per aquests motius, es planteja 
l’alternativa de promoure l’aprofitament de pastures per ramat de ovelles o cabres. 
 
La zona potencial de pastura extensiva representaria una superfície total de 110,55 ha, 
d'acord amb els límits assenyalats en el  plànol del lot número 9 establert en l’apartat VIII del 
plec de prescripcions tècniques particulars, i distribuïdes de la següent manera: 

 (*)Segueix el camí principal de la finca 
 
La pastura dins de zona forestal es localitzarà seguint el camí principal de la finca amb 
l’objectiu de reduir el combustible 50 metres a banda i banda, i afavorir la lluita contra 
incendis forestals.  
 
D’altra banda, a fi i efecte de recuperar i valoritzar diferents espais agrícoles es proposa 
realitzar treballs d’implantació i millora de pastures com són: aportar fems, llaurar, fresar i/o 
subsolar, sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si s’escau. 
 
Finalment, i seguint el Pla Bàsic de prevenció d’incendis forestals d’acord amb l’article 2.2 
del Decret 378/1986 sobre establiment de Plans de prevenció d’incendis dins d’espais 
naturals de protecció especial, es promourà l’execució de la secció de servei seguint els 
camins principals de Mata-Rodona i Coma d’en Vila. Aquesta actuació, a banda, de 
representar una mesura de lluita contra incendis, també afavoreix l’estrat herbaci i , per tant, 
l’augment de disponibilitat nutricional pel ramat. 
 
3. Fitxa resum 
 

Espai Natural: 
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I 
L’OBAC 

Finca: Mata-Rodona i Coma d’en Vila 
Municipi: Mura 
Superfície total: 110,55 ha 
  
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera 
màxima: 

200 caps 

Durada de la Concessió: 5 anys 
  
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Execució de la secció de servei als camins principals de 
Mata-Rodona i Coma d’en Vila i neteja de marges bora 
els camps, en un màxim de 4 ha anuals. 

 Camps i 
feixes 

Zona sotabosc  
pasturable (*) 

Total 

Mata-Rodona  8,48 ha 89 ha 97,48 ha 
Coma d’en Vila 3,07 ha 10 ha 13,07 
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Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac 
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8 
-08230- Matadepera 
tln. 93 831 73 00 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures 
 

1.1. Àmbit 
 
Els treballs d’aprofitament i pastura s’efectuaran integrament dins dels terrenys propietat de 
la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de les finques de Mata-Rodona i Coma d’en Vila, 
d’acord el que estableixen aquestes prescripcions tècniques. 
 
En casos excepcionals, sempre que hi hagi acord entre el/la tècnic responsable i el/la titular 
de la concessió, aquestes zones es podran reduir o ampliar lleugerament si l’estat de la 
vegetació, l’orografia del terreny o el bon desenvolupament dels treballs ho justifiquen, i 
sempre i quan es faci dins la propietat de la Diputació de Barcelona. 
 

1.2. Calendari 
 
La vigència de l’aprofitament serà de 5 anys sense possibilitat de pròrroga, d’acord amb la 
clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars. 
 

1.3. Tipus de ramat 
 
Els terrenys que aquí s’adjudiquen per a pasturar estan destinats exclusivament a ramats 
d’ovelles o cabres, úniques espècies autoritzades d’acord amb el Pla especial. 
 

1.4. Carrega màxima 
 
D’acord amb el que s’estableix al plec de condicions tècniques i a les condicions limitants 
del Parc de Sant Llorenç, per tal de garantir el caràcter extensiu de l'activitat i evitar 
impactes negatius sobre el medi, no es podrà superar una càrrega ramadera equivalent de 1 
unitat ramadera per hectàrea de prats i pastures (1 UR/ha), i de 0,1 unitats ramaderes per 
hectàrea forestal (0,1 UR/ha). Tenint en compte que 1 ovella= 1 cabra= 0,1-0,15 UR/ha, això 
equival a que la càrrega ramadera màxima haurà de ser de 1 cabra/ovella per cada ha. Per 
tant, s’estima un nombre total de caps del ramat de 200 ovelles o cabres, d ’acord amb la 
superfície realment pasturable.  
 

1.5. Maneig 
 
El ramat anirà guiat per un pastor/a, ajudat per gossos, amb la finalitat de realitzar la pastura 
uniforme i evitar l'erosió i compactació del sòl, per l'excessiu trepig del bestiar. El 
desplaçament del ramat es farà per camins i corriols preparats per a aquest ús i s'evitarà en 
la mesura del possible que el ramat salti sistemàticament per marges on es puguin iniciar 
processos erosius. 
 

1.6. Tancament i seguretat 
 
És imprescindible la col·locació de pastor elèctric en les àrees d’estada del ramat; que haurà 
d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva fixació. Al 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

305 
 

mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament; d’acord amb el 
que determini el/la tècnic responsable de l’aprofitament. 
 
Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres 
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o 
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.  
Acabada la jornada de pastura, el ramat podrà quedar cercat mitjançant una tanca ramadera 
o vailet elèctric mòbil a qualsevol indret de les àrees de bosc indicades com a aptes per la 
pastura. Tanmateix, i per tal d’evitar un excés de matèria orgànica, evitar problemes erosius, 
de compactació i permetre la supervivència de l’herbassar, aquestes tanques s’aniran 
canviant de lloc.  
 
2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora 
 
Els treballs de millora proposats en en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest document, 
s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques aplicables als 
aprofitaments de pastures.  
 
A banda, també es seguirà el que estableix el Pla Especial del Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac. 
 
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infrastructures i edificacions 
 
L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions 
tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat ramadera, 
pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a als diferents emplaçaments 
i infrastructura de repòs. 
 
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets. 
 

III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

1. Benefici de l’aprofitament 
 
En principi, el/la titular de la concessió hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost 
d’alimentar anyalment el  ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les finques 
on  trobaria aquest aliment.  El càlcul d’aquest cost alimentari anual, s’obté de la següent 
manera: 
 
 El consum diari mig d’una cabra/ovella és de 0,39 UF (unitat farratgera). Aquest valor 

equival a 1 kg d’ordi. Per tant, el consum anual mig seria de 143,4 UF. 
 
 El preu estimat de la UF  actual és de 0,2 €, el que representa un cost anual per 

cabra/ovella de 28,68 €. Si aquest valor el multipliquem pels 200 caps de ramat, 
aleshores s’obté un benefici de 5.735,87 €/any;  

 
El benefici calculat, de 5.735,87 €/any, correspondria a l’aprofitament de les zones pasturables 
de les finques sense cap restricció. Però en el cas d’aquesta concessió, les zones de 
pastures s’haurien de restringir, al menys durant certes èpoques de l’any, a les franges de 
zona forestal a banda i banda dels camins dins les finques. Aquest fet, significa que el ramat 
no disposaria de totes les unitats farratgeres calculades anteriorment per dos motius; d’una 
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banda per l’augment de la càrrega ramadera en restringir les superfícies de pastura, i d’altra 
banda, per la reduïda disponibilitat nutricional, que conduiria al ramat a d’alimentar-se 
d’espècies arbustives menys nutritives (coscoll, argelaga, esbarzer, etc.). Es per aquest 
motiu que caldria aportar un complement alimentari per un valor de 1.800 €/any (0,12 kg 
d’ordi/dia per ovella/cabra a 0,2 €/kg). 
 
Per tant, el benefici net que obtindria l’adjudicatari/ària seria de 3.935,87 €/any. 
 
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies 
 
La motivació de condicionar las zones de pastura, a banda dels camps i prats existents, a les 
franges a banda i banda dels camins és, precisament, per a garantir una baixa 
combustibilitat. En definitiva, el fet de realitzar aquest aprofitament de pastures condicionat, 
suposa deixar de fer l’estassada mecanitzada equivalent, i per tant, un estalvi econòmic per 
a la Diputació. En tot cas, la seva efectivitat fa que calgui realitzar, per part, de l’adjudicatari, 
les següents actuacions: 
 
1. Estassada selectiva del sotabosc mitjançant el ramat; incidint especialment sobre 

aquelles espècies, que encara que tinguin un baix valor nutritiu, siguin les més 
combustibles i/o representin una competència per la plançoneda aclarida.  

 
2. Instal·lació de tancat per repòs nocturn in situ. Per aquest concepte, es considera un cost 

mig de 450 €/any; que inclou el pastor elèctric, cable conductor i postes, muntar i 
desmuntar i reposar desperfectes anualment. 

 
3. Ubicació d’abeuradors de 600 l., garantint el subministra constant d’aigua amb tractor i 

cisterna en els llocs de pastura, principalment a Mata-Rodona i a la Coma d’en Vila. 
S’estima un cost de 300 €/any d’abeuradors +manteniment+transport i un cost anual de 
subministre d’aigua amb tractor de 2.405,87 € (aproximadament 35 €/dia * 70 dies/any).  

 
4. Aportació de fems d’ovella/cabra (250 kg/ha) sobre camps de conreu i llaurat, subsolat 

i/o fresat i sembrat (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si s’escau. 
S’estima un cost de 400 €/any per les 0,9 ha de la  Coma d’en Vila, i de 380 €/any per les 
1,1 ha de Mata-Rodona 

 
La suma d’aquestes costos que hauria d’assumir l’adjudicatari/ària, de 3.935,87 €/any, seria 
equivalent al benefici net calculat en el punt 1 d’aquest apartat. 
 
3. Balanç econòmic i proposta de millores 
 
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels terrenys 
que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades que cal 
realitzar, donen un resultat de 0 euros. 
 
Partint d’aquí, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà: 
 
 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 4 ha anuals, per a la pastura 

en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les finques. La millora 
consistirà en l’execució de la secció de servei corresponent als camins principals dins la 
finca de Mata-Rodona i de Coma d’en Vila i neteja de marges bora els camps. En el 
primer cas, es tracta d’una estassada selectiva de vegetació i, si s’escau, tallada d’algun 
peu que pugui dificultar el trànsit dels vehicles, dins el metre i mig a banda del 
camí........................................................................... fins a 100 punts  
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S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (4 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 

 
 
 
 

LOT  núm. 10 
 

APROFITAMENT PASTURES A LES FINQUES  
CAN BOSC I CA L’ARENES 

PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
I. DADES DEL LOT 

 
1. Objecte 
 
L’objecte del present lot és la realització dels treballs d’aprofitament i millores de les pastures 
de les finques Can Bosc i Ca l’Arenes, propietat de la Diputació de Barcelona situades, dins el 
Parc del Montnegre i el Corredor, al terme municipal de Dosrius 
 
2. Antecedents i justificació 
 
Aquestes finques estan contemplades com a zona forestal consolidada i agrícola dins l’àmbit 
del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de les Serres del Montnegre-
Corredor, aprovat definitivament el 20 de juliol de 1989 (DOGC núm. 1300, de 
01.06.90),essent la pràctica ramadera un dels usos que admet aquesta zona, sempre i quan 
no sigui causa de deteriorament, empobriment dels sòls forestals o d’erosió, d’acord amb el 
que estableix la legislació vigent. 
 
Podran ser objecte de conreu per a farratge i/o pastura directa, tots els espais oberts de les 
finques que actualment estan conreats o ho han estat recentment. Tanmateix, podran ser 
objecte de pastura totes les zones de bosc, especialment les franges de protecció creades per 
a la prevenció d’incendis forestals a les vores de la pista principal del Corredor i de la pista de 
Can Miloca, així com als voltants dels equipaments del Parc (Àrea d’Esplai i Zona d’acampada 
juvenil), urbanització Can Massuet-El Far, Santuari del Corredor i la torre de guaita del 
Santuari.  
 
La zona amb major vocació de pastura extensiva representaria una superfície total de 57,11 
ha,  tot i que la resta de la finca és susceptible d’una pastura molt lleugera, sobretot durant el 
període producció de gla, d'acord amb els límits assenyalats en el  plànol del lot número 10 
establert en l’apartat VIII del plec de prescripcions tècniques particulars, i distribuïdes de la 
següent manera: 
 

Zones de conreu i/o pastura 17,6 ha 
Franges de protecció pista principal i 
voltant equipaments 
 

39,5 ha 

Bosc. Zones de pastura de sotabosc i 
glans 

449,1 ha 

TOTAL 506,2 ha 
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3. Fitxa resum 
 

Espai Natural: PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR 
Finca: Can Bosc i Ca l’Arenes 
Municipi: Dosrius 
Superfície total: 506,2 ha ( 57,11 ha plenament pasturables ) 
Tipus d’aprofitament: PASTURES 
Espècie ramadera: Ovella i cabra  
Càrrega ramadera 
màxima: 

500 caps 

Durada de la Concessió: 5 anys 
  
Treballs màxims 
d’implantació i millora de 
les pastures: 

Treballs de manteniment de les franges de protecció 
(fins a un màxim de 39,5 ha) 

Comunicacions:  

Oficina tècnica del Parc del Castell de Montesquiu 
Masoveria del Castell de Montesquiu,  
08585 Montesquiu.  
Telf. 93 472.76.00 

 
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 

 
1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures 
 

1.1. Àmbit 
 
Els treballs d’aprofitament i pastura s’efectuaran integrament dins dels terrenys propietat de 
la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de les finques de Can Bosc i Ca l’Arenes, d’acord el 
que estableixen aquestes prescripcions tècniques. 
 
Es durà a terme una pastura rotacional de tota la propietat, més intensa a les vores de camins, 
zones de matollars i fondals escassament arbrats de la finca,  a la primavera i l’estiu buscant 
els herbassars i rebrots tendres, i durant la tardor i l’hivern, les zones d’alzinar per tal d’aprofitar 
els aglans i sotabosc. 
 
Quedaran excloses de pastura totes aquelles unitats d’actuació del PTGMF de la finca on 
s’està regenerant el bosc: part de les unitats IV , VI i VIIIb i les unitats V i XIV en la seva totalitat. 
 
En casos excepcionals, sempre que hi hagi acord entre el/la tècnic responsable i el/la titular 
de la concessió, aquestes zones es podran reduir o ampliar lleugerament si l’estat de la 
vegetació, l’orografia del terreny o el bon desenvolupament dels treballs ho justifiquen, i 
sempre i quan es faci dins la propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
1.2. Calendari 
 
La vigència de l’aprofitament serà de 5 anys sense possibilitat de pròrroga, d’acord amb la 
clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
1.3. Tipus de ramat 
 
Els terrenys que s’adjudiquen estan destinats exclusivament a explotacions de bestiar oví, tot i 
que la composició del ramat por ser mixt oví–cabrum, sempre i quan, la proporció de cabres no 
sobrepassi el 5% del total.  
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1.4. Carrega màxima 
 
D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques i a les condicions, per tal 
de garantir el caràcter extensiu de l'activitat i evitar impactes negatius sobre el medi, no es 
podrà superar una càrrega ramadera equivalent a 1 unitats ramaderes per hectàrea de 
pastures (1 UR/ha), i de 0,3 unitats ramaderes per hectàrea forestal (0,3 UR/ha). Per tant, 
s’estima un nombre total de caps del ramat de 500 ovelles o cabres, d ’acord amb la 
superfície realment pasturable.  
 
1.5. Maneig 
 
El ramat anirà guiat per un pastor/a, ajudat per gossos, amb la finalitat de realitzar la pastura 
uniforme i evitar l'erosió i compactació del sòl, per l'excessiu trepig del bestiar. El 
desplaçament del ramat es farà per camins i corriols preparats per a aquest ús i s'evitarà en 
la mesura del possible que el ramat salti sistemàticament per marges on es puguin iniciar 
processos erosius. 
 
1.6. Tancament i seguretat 
 
És imprescindible la col·locació de pastor elèctric en les àrees d’estada del ramat; que haurà 
d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva fixació. Al 
mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament; d’acord amb el 
que determini el/la tècnic responsable de l’aprofitament. 
 
Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres 
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o 
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.  
 
Acabada la jornada de pastura, el ramat podrà quedar cercat mitjançant una tanca ramadera 
o vailet elèctric mòbil a qualsevol indret de les àrees de bosc indicades com a aptes per la 
pastura. Tanmateix, i per tal d’evitar un excés de matèria orgànica, evitar problemes erosius, 
de compactació i permetre la supervivència de l’herbassar, aquestes tanques s’aniran 
canviant de lloc.  

 
2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora 
 
Els treballs d’implantació i millora tenen per objecte incrementar la quantitat i qualitat de les 
pastures que actualment té la finca, per tal de mantenir un nombre màxim de bestiar en regim 
extensiu sense sobrepassar la càrrega ramadera màxima recomanada. Aquests treballs es 
realitzaran d’acord amb els objectius de gestió establerts sobre el terreny pel Director de 
l’aprofitament. 
 
D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques aplicables als aprofitaments 
de pastures i a la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars que regula 
aquesta concessió els treballs d’implantació i millora seran: 
 

 establiment de prats de pastura directa 
 manteniment i millora de les pastures de les franges de protecció 
 conreu d’espais obert 
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2.1. Establiment de prats de pastura directa 
 
Els treballs d’establiment d’unes 2 hectàrees de prat polifític artificial per a l’aprofitament directe 
del ramat mitjançant pasturatge, consisteixen en desbrossar les vores dels camps envaïdes pel 
matollar, llaurar i adobar tot el camp i finalment, fer-ne la sembra a la tardor o finals d’hivern.  
 
L’adobament, tant en el moment de la implantació del prat com durant el seu manteniment, es 
durà a terme seguint les normes establertes al Codi de bones pràctiques agràries (Ordre de 22 
d’octubre de 1998) així com els bons usos i costums tradicionals de la comarca.  
 
El programa anual d’adobat, ha d’estar aprovat prèviament pel tècnic responsable del Parc, que 
supervisarà la seva execució. 
 
2.2. Manteniment i millora de les pastures de les franges de protecció 
 
El manteniment de les franges de protecció recentment creades per a la prevenció d’incendis 
forestals, pretén, entre d’altres objectius, la millora de la pastura de les mateixes. Aquest 
treballs de manteniment es fonamenten en un pastoreig periòdic i uniforme a tota la superfície, 
complementat amb una eliminació selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix  
valor pel ramat ( bruc, bruguerola, ginestell, arç, bardisses, falgueres, …), no consumits pel 
bestiar i que si no s’eliminen van adquirint dominància. Aquests treballs de desbrossament 
s’han de duu a terme anualment, amb màquines desbrossadores manuals, preferiblement 
durant els mesos de maig i juny 
 
2.3. Conreu d’espais oberts 
 
Es mantindran amb conreu tots els espais oberts de la finca, considerant conreu tant la sembra 
i producció de cereals per a grà, com la producció de farratges i la implantació de pastures de 
prats plurianuals. Totes les operacions de conreu s’ajustaran a les normes establertes al Codi 
de bones pràctiques agràries (Ordre de 22 d’octubre de 1998) així com als bons usos i costums 
tradicionals de la comarca. 
 
2.4. Millora de les infraestructures vinculades a l’explotació ramadera 
 
En funció dels resultats de la campanya, es podran decidir per a propers exercicis, millores en 
les infraestructures de la finca que incrementin els resultats de l’explotació ramadera: 
abeuradors, tancats fixos, aixoplucs, etc  
 
2.5. Condicions específiques d’ús i manteniment dels bens públics: terrenys,  
infraestructures i edificacions 
 
L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny 
necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions 
tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat ramadera, 
pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a als diferents emplaçaments 
i infraestructura de repòs. 
 
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la Concessió les claus dels cadenats dels 
tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets. 
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III. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

1. Benefici de l’aprofitament 
 
1.1 . Superfície de conreu 
 
a) Renda anual per hectàrea conreada: 
 
D’acord amb la potencialitat productiva dels camps de Can Bosc i el seu aprofitament 
tradicional amb pastura directa i dall pels prats i l’aprofitament del gra i palla dels cereals 
d’hivern que entren en l’alternativa de conreus de la finca, es consideren uns ingressos nets 
estimats de 90,00 euros/ ha /any, de mitjana. 
 
b) Valor de capitalització: V = 90,00  €/ha any / 0,05 = 1.800,00  €/ha 
c) Valor atribuïble a la superfície de conreu i pastures 
 

Vt = 1.800,00  €/ha x 17,6 ha = 31.680,00  € 
 

1.2 . Franges de protecció 
 
En funció de la data de creació de les diferents franges, del seu estat de conservació i 
potencialitat farratgera, s’estimen uns ingressos nets de 20,00 euros/ ha /any, de mitjana. 
 
b) Valor de capitalització: V = 20,00  €/ha any / 0,05 = 400,00  €/ha 
 
c) Valor atribuïble a la superfície de franges de prevenció d’incendis 
 

Vt = 400,00  €/ha x 39,5 ha = 15.800,00  € 
 

1.3 . Superfície de bosc 
 
Atenent a les característiques vegetatives del bosc, la qualitat nutritiva de la seva molt 
reduïda oferta farratgera i caràcter molt puntual de la seva pastura, el valor que s’atribueix a 
aquesta superfície és nul·la, donat que caldrà suplementar la dieta del ramat a fi i efecte 
aquest mantingui la seva capacitat de producció. 
 
1.4 . Arrendament anual 

 
a) Valor total estimat 

 
31.680,00 € + 15.800,00 €  = 47.480,00 € 

 
b) Valor de l’arrendament anual d’aquest aprofitament estimat a partir d’aplicar el 

percentatge previst al Reglament de Bens de les Corporacions Locals; 
 

Valor total estimat = 47.480,00 € x 6% = 2.848,80.-euros /any. 
Arrodoniment ..........................................   2.849,00euros/any 

 
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies 
 
Atès que l’objectiu del present contracte es intervenir en la gestió ramadera de la finca, per tal 
de potenciar la qualitat ramadera dels seus espais oberts, l’aprofitament racional del sotabosc 
i la pastura de les franges de protecció contra els incendis forestals, el balanç econòmic del 
contracte serà nul.  
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La totalitat de la renda obtinguda, s’invertirà en treballs de millora de la finca, en aspectes 
relacionats amb la producció de farratges i la prevenció d’incendis forestals. 
 

Actuació Amidament   Cost unitari      Cost total 
Zones de conreu i/o pastura: 
Implantació prats polifítics plurianuals 
 

2 ha 600,0 €/ha  1.200,0 € 

Treballs de manteniment de les 
franges mitjançant desbrossament 
mecànic manual d’espècies arbustives 
invasores 

19,75 ha 83,5 €/ha  1.649,0  € 

Pressupost d’execució material 2.849,0 € 
 
La suma dels costos d’aquestes actuacions que hauria d’assumir l’adjudicatari/ària, de 
2.849,0 €/any, serà equivalent al benefici net calculat en el punt 1 d’aquest apartat. 
 
3. Balanç econòmic i proposta de millores 
 
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels terrenys 
que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades que cal 
realitzar, donen un resultat de 0 euros. 
 
Partint d’aquí, el criteri d’adjudicació que servirà de base per a l’atorgament de la concessió 
serà (puntuació màxima fins a 100 punts): 
 

 Proposta d’hectàrees de manteniment de franges de protecció anuals a millorar, fins a 
un màxim de 39,5 hectàrees anuals......................................... fins a 100 punts      
 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (39,5 ha. anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora (hi haurà millora a partir de 19,75 ha 
anuals). 
  
 

VIII.    PLÀNOLS DELS LOTS 
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LOT NÚM. 1. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT 
ESPECIAL DE PASTURES A LES FINQUES DE L’AGUSTÍ, EL BELLVER I VALLFORNERS, DINS DEL PARC DEL 
NATURAL DEL MONTSENY. PLÀNOL DE SITUACIÓ. 
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LOT NÚM. 1. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL DE PASTURES A LES 
FINQUES DE L’AGUSTÍ, EL BELLVER I VALLFORNERS, DINS DEL PARC DEL NATURAL DEL MONTSENY. ÀMBIT DE L’APROFITAMENT. 
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LOT NÚM. 1. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL DE PASTURES A 
LES FINQUES DE L’AGUSTÍ, EL BELLVER I VALLFORNERS, DINS DEL PARC DEL NATURAL DEL MONTSENY. FORMACIONS VEGETALS. 
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LOT NÚM. 1. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL DE 
PASTURES A LES FINQUES DE L’AGUSTÍ, EL BELLVER I VALLFORNERS, DINS DEL PARC DEL NATURAL DEL MONTSENY. 
INFRAESTRUCTURES I EDIFICACIONS. 
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LOT NÚM. 1. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT 
ESPECIAL DE PASTURES A LES FINQUES DE L’AGUSTÍ, EL BELLVER I VALLFORNERS, DINS DEL PARC DEL 
NATURAL DEL MONTSENY. LOCALITZACIÓ DE L’HABITATGE DEL PASTOR. 
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LOT NÚM. 2. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT 
ESPECIAL DE PASTURES A LES FINQUES DE CAN GRAU I L’ESQUERRÀ, DINS DEL PARC DEL GARRAF. 
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LOT NÚM. 3. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL DE PASTURES A 
LES FINQUES DE CAN VENDRELL, JAFRE I VALLGRASSA, DINS DEL PARC DEL GARRAF. 
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LOT NÚM. 4. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL DE 
PASTURES A LES FINQUES DE CAN GRAU, MESQUITA I MAS VENDRELL, DINS DEL PARC DEL GARRAF. 
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LOT NÚM. 5. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT 
ESPECIAL DE PASTURES A LES FINQUES DE LES PLANESSES, LA SOLANA I LA CASANOVA DEL CASTELL, DINS 
DEL PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU. 
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LOT NÚM. 6. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT 
ESPECIAL DE PASTURES A LES FINQUES DE LES CODINES, DINS DEL PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU. 
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LOT NÚM. 7. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT 
ESPECIAL DE PASTURES A LES FINQUES DE SANT MOÍ, DINS DEL PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU. 
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LOT NÚM. 8. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT 
ESPECIAL DE PASTURES A LA FINCA DE LA MATA DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT O L’OBAC 
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LOT NÚM. 9. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL DE PASTURES 
A LES FINQUES DE MATARRODONA I COMA D’EN VILA DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT O L’OBAC 
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Barcelona, 14 de setembre de 2015 

 
Vist-i-plau  
CAP DE L’OFICINA TÈCNICA 
DE PARCS NATURALS 

 
L'Enginyer forestal 

 
 
 
 
Ramon Espinach i Grau   

 
 
 
 
Agustí Busquets Martí 

 
 
DILIGÈNCIA.- Faig constar que el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
regulador de les concessions demanials per als aprofitaments especials de pastures en 
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona dins l’àmbit dels Parcs Naturals del 
Montseny i Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i els Parcs del Garraf i Montesquiu, ha estat 
aprovat per Acord de data  
 
La secretaria general     
 
 
 
 
Petra Mahillo i Garcia 
 

La presidència cedeix l’ús de la paraula a la presidenta del Grup CUP-PA, senyora 
Sabater, qui diu: Només per posar de manifest que sobre aquest tema tenim 
informació que ha arribat des del territori i que li farem arribar en breu. 
        
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3) i l’abstenció dels grups Ciutadans - Partido 
de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor 
i 6 abstencions. 
 
16.- Dictamen de data 22 d’octubre de 2015, pel qual es proposa informar 
favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de Can Mainouet, Sot de 
la Senyora, Peça de l’Obra, Can Presas i Can Riera de Fuirosos (Parc del 
Montnegre i el Corredor), i elevar-lo a la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació, si escau. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En els darrers anys l’escenari de la gestió forestal s’ha modificat substancialment, tant 
pel que fa als aspectes econòmics i productius, com als de conservació i socials. La 
demanda de nous productes forestals com la biomassa per a usos energètics, la major 
consciència social dels serveis ambientals que produeixen les masses forestals, com a 
reguladores del cicle hidrològic, el control de l’erosió, o conservació de la biodiversitat, 
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així com també l’aparició de models de pagament pels serveis ambientals, fan 
necessari revisar els models d’ordenació i reforçar aquestes funcions. 
 
L’instrument bàsic de planificació és l’ordenació forestal, mitjançant la qual 
s’organitzen en l’espai i el temps les actuacións de gestió forestal, tenint en compte 
totes les restriccions del medi i la importància de les externalitats, i fent que els 
objectius dels propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i 
ambientalment. 
 
L’ordenació forestal dels boscos públics es concreta en dos tipus de documents 
tècnics: els projectes d’ordenació forestal (PO) i els plans tècnics de gestió i millora 
forestal (en endavant, PTGMF), d’aplicació a les finques forestals superiors a les 25 
hectàrees, o, en el cas de finques menors de 25 ha, els plans simples de gestió 
forestal (PSGF). 
 
Als darrers quinze anys la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals, ha desenvolupat una política activa de foment de la gestió a les 
finques forestals de la seva propietat ubicades als espais naturals protegits dels quals 
és responsable de la seva gestió. Amb aquesta intenció s’ha potenciat la redacció dels 
plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) d’aquestes finques i l’execució dels 
mateixos, a fi i efecte de donar compliment a allò que estableixen els seus 
corresponents plans especials: la protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els 
sistemes naturals i la diversitat biològica, fent-lo compatible, entre d’altres, amb 
l’explotació dels recursos forestals.  
 
La finalitat dels instruments d’ordenació és facilitar i millorar la gestió de les finques 
forestals, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc d’una gestió 
forestal sostenible, d’acord amb els objectius següents: 
 

- Integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat dels terrenys 
forestals en les seves vessants de producció de béns i serveis ambientals i 
socioculturals, per assegurar-ne la conservació, garantir la producció de 
matèries primeres i aprofitar adequadament els recursos naturals 
renovables. 

- Facilitar la participació dels propietaris dels terrenys forestals mitjançant 
eines de planificació que els permetin implicar-se en la gestió dels seus 
terrenys en el marc de la política forestal de Catalunya. 

- Col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i en la generació d’ocupació 
de les poblacions rurals, proveint de matèries primes i serveis la societat. 

 
L’àmbit del present Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal coincideix amb les finques 
de Can Mainouet, Sot de la Senyora, Peça de l’Obra, Can Presas i Can Riera de 
Fuirosos, totes elles propietat de la Diputació de Barcelona, i incloses dins del Pla 
Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de les Serres del Montnegre-
Corredor, aprovat definitivament el 20 de juliol de 1989 (DOGC núm. 1300, de 
01.06.90). Les finques objecte del present Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal són 
contigües i es troben situades al massís del Montnegre, el qual forma part de la 
Serralada Litoral Catalana, també anomenada Serralada de Marina, i ocupen terrenys 
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que pertanyen al terme municipal de Sant Celoni, a l’est de la comarca del Vallès 
Oriental, a la zona coneguda com a Vall de Fuirosos. 
 
En tractar-se d’un àmbit forestal de superfície superior a les 25 hectàrees, d’acord amb 
el previst a l’article 3.1.b) de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es 
regulen els instruments de regulació forestal, el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal 
(PTGMF) és l’eina adequada per justificar canvis en l’ús del sòl –que no en la seva 
qualificació urbanística-, ja que aquest contempla la finca en la seva globalitat i en 
proposa la gestió adequada. Aquesta eina permet planificar a llarg termini, i fixar els 
objectius a aconseguir aportant criteris tècnics a la gestió del bosc. A més, en ell es 
detallen totes les actuacions a realitzar, tant els aprofitaments (tallades) com les 
millores (repàs de pistes forestals, construcció de pistes forestals, aclarides, 
estassades, plantacions, construcció de punts d’aigua...). 
 
Totes les actuacions que consten en un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal estan 
planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cada un 
dels anys de vigència del Pla de Gestió tota la informació necessària per dur-les a 
terme: tipus d’actuació, zona on s’ha de dur a terme, hectàrees que compren 
l’actuació, tones de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides), la manera com 
s’han de realitzar. En aquest cas, la vigència del present Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal és de vint anys. 
 
Per finques de titularitat pública d’entitats locals és necessari la certificació de l’òrgan 
competent corresponent en el qual consti l’informe favorable sobre l’instrument 
d’ordenació forestal que serà aprovat per l’administració autonòmica. 
 
II. NORMATIVA APLICABLE 
 
Els articles 116.2, i 111 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen que 
correspon a la Generalitat de Catalunya  la competència compartida amb l’Estat de la 
regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments 
i els serveis forestals. 
 
Els articles 32.3 i 33 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests 
(modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol), determinen que les forests públiques i 
privades hauran de tenir un instrument d’ordenació forestal i que són les comunitats 
autònomes les competents per aprovar-lo.  
 
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, preveu que per a la gestió 
correcta dels terrenys forestals es redactin els projectes d’ordenació forestal i els Plans 
tècnics de gestió i millora forestal, les instruccions dels quals han de ser fixades, 
d’acord amb l’actual atribució de competències en matèria forests, pel Centre de la 
Propietat Forestal i la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).  
 
L’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat de Catalunya, té 
per objecte la regulació dels instruments d’ordenació forestal, no urbanístics, i del seu 
procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment. 
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A l’informe tècnic de l’enginyer de monts, de data 2 de juliol de 2015, que consta a 
l’expedient, s’exposa que, amb anterioritat a l’aprovació de l’Ordre AAM/246/2013, de 
14 d’octubre, els PTGMF, redactats per la Diputació de Barcelona, es presentaven 
davant de l’administració forestal signats per l’enginyer de monts de l’Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals, el director del parc on s’ubica la finca i amb el vist-i-plau del cap de 
la mateixa oficina. 
 
El capítol 3 de l’Ordre citada estableix el procediment i els tràmits d’aprovació dels 
instruments d’ordenació forestal (articles 7 a 17). 
 
Tractant-se de finques de titularitat pública d’entitats locals, previ l’informe favorable 
d’aquestes, l’aprovació dels instruments d’ordenació forestal correspon a la Generalitat 
de Catalunya (articles 10 a 12). En aquest sentit, d’acord amb l’article 10.1,b) de la dita 
Ordre, es requereix certificació del Ple de l’ens local en el qual consti l’informe 
favorable sobre l’Instrument d’ordenació forestal, previ a la resolució d’aprovació que, 
d’acord amb l’article 12.1, correspon a la persona titular de la direcció general  
competent  en matèria forestal. 
 
Atès que la vigència del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal és de vint anys, la 
competència sobre el Pla correspon al Ple, en ser la durada superior a quatre 
anualitats i no haver estat objecte de delegació específica en cap altre òrgan, tot això 
tal com explicita l’apartat sisè II, epígraf g.f.1) del Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona número 7471/15, de data 29 de juliol de 2015, sobre 
nomenament de les presidències delegades d’àrees, de les diputades i diputats 
delegats i adjunts i delegació de l’exercici de competències (publicat al BOPB de 3 
d’agost de 2015). 
 
En conseqüència, redactat el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de Can Mainouet, 
Sot de la Senyora, Peça de l’Obra, Can Presas i Can Riera de Fuirosos (Parc del 
Montnegre i el Corredor) –que afecta a un àmbit forestal de superfície superior a les 25 
hectàrees, amb una vigència de vint anys-, escau informar-lo favorablement per a la 
seva aprovació per la Generalitat de Catalunya, en els termes de la normativa citada. 
 
Per tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. INFORMAR FAVORABLEMENT -tot aprovant-lo en allò que calgui- el Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Forestal de Can Mainouet, Sot de la Senyora, Peça de 
l’Obra, Can Presas i Can Riera de Fuirosos (Parc del Montnegre i el Corredor), que 
s’adjunta com annex al present dictamen, i ELEVAR-LO al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, per a la 
seva aprovació.  
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Segon. Facultar al president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, perquè en 
nom i representació de la Diputació de Barcelona adopti les resolucions i formalitzi els 
documents necessaris per a l’execució d’aquests acords. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes 
escaients. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3) i l’abstenció dels grups Ciutadans - Partido 
de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor 
i 6 abstencions. 
 
17.- Dictamen de data 22 d’octubre de 2015, pel qual es proposa informar 
favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de Mas Quadrell (Parc 
del Garraf), i elevar-lo a la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació, si 
escau. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En els darrers anys l’escenari de la gestió forestal s’ha modificat substancialment, tant 
pel que fa als aspectes econòmics i productius, com als de conservació i socials. La 
demanda de nous productes forestals com la biomassa per a usos energètics, la major 
consciència social dels serveis ambientals que produeixen les masses forestals, com a 
reguladores del cicle hidrològic, el control de l’erosió, o conservació de la biodiversitat, 
així com també l’aparició de models de pagament pels serveis ambientals, fan 
necessari revisar els models d’ordenació i reforçar aquestes funcions. 
 
L’instrument bàsic de planificació és l’ordenació forestal, mitjançant la qual 
s’organitzen en l’espai i el temps les actuacions de gestió forestal, tenint en compte 
totes les restriccions del medi i la importància de les externalitats, i fent que els 
objectius dels propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i 
ambientalment. 
 
L’ordenació forestal dels boscos públics es concreta en dos tipus de documents 
tècnics: els projectes d’ordenació forestal (PO) i els plans tècnics de gestió i millora 
forestal (en endavant, PTGMF), d’aplicació a les finques forestals superiors a les 25 
hectàrees, o, en el cas de finques menors de 25 ha, els plans simples de gestió 
forestal (PSGF). 
 
Als darrers quinze anys la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals, ha desenvolupat una política activa de foment de la gestió a les 
finques forestals de la seva propietat ubicades als espais naturals protegits dels quals 
és responsable de la seva gestió. Amb aquesta intenció s’ha potenciat la redacció dels 
plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) d’aquestes finques i l’execució dels 
mateixos, a fi i efecte de donar compliment a allò que estableixen els seus 
corresponents plans especials: la protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els 
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sistemes naturals i la diversitat biològica, fent-lo compatible, entre d’altres, amb 
l’explotació dels recursos forestals.  
 
La finalitat dels instruments d’ordenació és facilitar i millorar la gestió de les finques 
forestals, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc d’una gestió 
forestal sostenible, d’acord amb els objectius següents: 
 

- Integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat dels terrenys 
forestals en les seves vessants de producció de béns i serveis ambientals i 
socioculturals, per assegurar-ne la conservació, garantir la producció de 
matèries primeres i aprofitar adequadament els recursos naturals 
renovables. 

- Facilitar la participació dels propietaris dels terrenys forestals mitjançant 
eines de planificació que els permetin implicar-se en la gestió dels seus 
terrenys en el marc de la política forestal de Catalunya. 

- Col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i en la generació d’ocupació 
de les poblacions rurals, proveint de matèries primes i serveis la societat. 

 
L’àmbit del present Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal coincideix amb el de la finca 
de Mas Quadrell, propietat de la Diputació de Barcelona, i inclosa dins del Pla Especial 
de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural del Garraf, que va ser 
modificat i aprovat per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
el 19 de novembre de 2001 i publicat al DOGC núm. 3592 d’11 de març de 2002. La 
finca objecte del present Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal es troba situada al 
massís del Garraf, el qual forma part de la Serralada Litoral Central, i ocupa terrenys 
que pertanyen al terme municipal de Sitges, a la Comarca del Garraf, a la zona 
coneguda com a Vallcarca. 
 
En tractar-se d’un àmbit forestal de superfície superior a les 25 hectàrees, d’acord amb 
el previst a l’article 3.1.b) de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es 
regulen els instruments de regulació forestal, el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal 
(PTGMF) és l’eina adequada per justificar canvis en l’ús del sòl -que no en la seva 
qualificació urbanística-, ja que aquest contempla la finca en la seva globalitat i en 
proposa la gestió adequada. Aquesta eina permet planificar a llarg termini, i fixar els 
objectius a aconseguir aportant criteris tècnics a la gestió del bosc. A més, en ell es 
detallen totes les actuacions a realitzar, tant els aprofitaments (tallades) com les 
millores (repàs de pistes forestals, construcció de pistes forestals, aclarides, 
estassades, plantacions, construcció de punts d’aigua...). 
 
Totes les actuacions que consten en un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal estan 
planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cada un 
dels anys de vigència del Pla de Gestió tota la informació necessària per dur-les a 
terme: tipus d’actuació, zona on s’ha de dur a terme, hectàrees que compren 
l’actuació, tones de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides), la manera com 
s’han de realitzar. En aquest cas, la vigència del present Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal és de vint anys. 
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Per finques de titularitat pública d’entitats locals és necessari la certificació de l’òrgan 
competent corresponent en el qual consti l’informe favorable sobre l’instrument 
d’ordenació forestal que serà aprovat per l’administració autonòmica. 
 
II. NORMATIVA APLICABLE 
 
Els articles 116.2, i 111 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen que 
correspon a la Generalitat de Catalunya  la competència compartida amb l’Estat de la 
regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments 
i els serveis forestals. 
 
Els articles 32.3 i 33 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests 
(modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol), determinen que les forests públiques i 
privades hauran de tenir un instrument d’ordenació forestal i que són les comunitats 
autònomes les competents per aprovar-lo.  
 
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, preveu que per a la gestió 
correcta dels terrenys forestals es redactin els projectes d’ordenació forestal i els Plans 
tècnics de gestió i millora forestal, les instruccions dels quals han de ser fixades, 
d’acord amb l’actual atribució de competències en matèria forests, pel Centre de la 
Propietat Forestal i la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).  
 
L’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat de Catalunya, té 
per objecte la regulació dels instruments d’ordenació forestal, no urbanístics, i del seu 
procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment. 
 
A l’informe tècnic de l’enginyer de monts, de data 10 de setembre de 2015, que consta 
a l’expedient, s’exposa que, amb anterioritat a l’aprovació de l’Ordre AAM/246/2013, 
de 14 d’octubre, els PTGMF, redactats per la Diputació de Barcelona, es presentaven 
davant de l’administració forestal signats per l’enginyer de monts de l’Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals, el director del parc on s’ubica la finca i amb el vist-i-plau del cap de 
la mateixa oficina. 
 
El capítol 3 de l’Ordre citada estableix el procediment i els tràmits d’aprovació dels 
instruments d’ordenació forestal (articles 7 a 17). 
 
Tractant-se de finques de titularitat pública d’entitats locals, previ l’informe favorable 
d’aquestes, l’aprovació dels instruments d’ordenació forestal correspon a la Generalitat 
de Catalunya (articles 10 a 12). En aquest sentit, d’acord amb l’article 10.1,b) de la dita 
Ordre, es requereix certificació del Ple de l’ens local en el qual consti l’informe 
favorable sobre l’Instrument d’ordenació forestal, previ a la resolució d’aprovació que, 
d’acord amb l’article 12.1, correspon a la persona titular de la direcció general  
competent  en matèria forestal. 
 
Atès que la vigència del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal és de vint anys, la 
competència sobre el Pla correspon al Ple, en ser la durada superior a quatre 
anualitats i no haver estat objecte de delegació específica en cap altre òrgan, tot això 
tal com explicita l’apartat sisè II, epígraf g.f.1) del Decret de la Presidència de la 
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Diputació de Barcelona número 7471/15, de data 29 de juliol de 2015, sobre 
nomenament de les presidències delegades d’àrees, de les diputades i diputats 
delegats i adjunts i delegació de l’exercici de competències (publicat al BOPB de 3 
d’agost de 2015). 
 
En conseqüència, redactat el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de Mas Quadrell 
(Parc del Garraf) –que afecta a un àmbit forestal de superfície superior a les 25 
hectàrees, amb una vigència de vint anys-, escau informar-lo favorablement per a la 
seva aprovació per la Generalitat de Catalunya, en els termes de la normativa citada. 
 
Per tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. INFORMAR FAVORABLEMENT -tot aprovant-lo en allò que calgui- el Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Forestal de Mas Quadrell (Parc del Garraf), que s’adjunta 
com annex al present dictamen, i ELEVAR-LO al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, per a la 
seva aprovació.  
 
Segon. Facultar al president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, perquè en 
nom i representació de la Diputació de Barcelona adopti les resolucions i formalitzi els 
documents necessaris per a l’execució d’aquests acords. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes 
escaients. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3) i l’abstenció dels grups  Ciutadans - Partido 
de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor 
i 6 abstencions. 
 
18.- Dictamen de data 22 d’octubre de 2015, pel qual es proposa aprovar el 
conveni de col·laboració entre el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnologia Agraria y  Alimentaria i la Diputació de Barcelona, amb l’objecte de 
desenvolupar un conjunt d’eines silvícoles per a la gestió sostenible dels 
alzinars i les suredes del Parc del Montnegre i el Corredor.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada la gestió, bé de manera directa, bé 
per la seva participació en consorcis, d’un conjunt d’espais protegits, que reben el nom 
de Xarxa de Parcs Naturals. 
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La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, porta 
desenvolupant en els darrers últims 15 anys una política activa de foment de la gestió 
a les finques forestals de la seva propietat ubicades als espais naturals protegits sobre 
els quals recau la seva responsabilitat de gestió. Amb aquesta intenció s’ha potenciat 
la redacció de plans tècnics de gestió forestal i l’execució dels mateixos amb la finalitat 
de donar compliment a allò que estableixen els corresponents plans especials: la 
protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat 
biològica, fent-les compatibles, entre d’altres coses, amb l’explotació dels recursos 
forestals. 
 
L’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentaria, organisme autònom 
adscrit al Ministeri d’Economia i Competitivitat pel Real Decret 345/2012, de 10 de 
febrer, pel que es desenvolupa la seva estructura orgànica bàsica, actua conforme al 
que estableix el Real Decret 1951/2000, d’1 de desembre, pel que s’aprova l’Estatut de 
l’Organisme, modificat pel Real Decret 718/2010, de 28 de maig. Així mateix, d’acord 
amb l‘article 34 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació, l’INIA com a Organisme Públic d’Investigació, pot subscriure convenis de 
col·laboració per al desenvolupament de projectes i actuacions d’investigació 
científica, desenvolupament i innovació.  
 
El planejament forestal requereix d’eines que ajudin a la presa de decisió i planteja en 
algunes ocasions, donat el caràcter pràctic de la ciència forestal, la resolució de noves 
situacions i reptes que obliguen a progressar en l’estudi i l’aplicació tècnica de nous 
coneixements. 
 
L’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentaria en el seu Centre de 
Investigació Forestal (CIFOR) desenvolupa, entre d’altres, investigacions relacionades 
amb la silvicultura de l’alzina i la surera, així com el desenvolupament d’eines silvícoles 
per a la gestió sostenible de masses forestals. 
 
La Diputació de Barcelona disposa d’una xarxa de parcel·les permanents a la seva 
finca de Can Bonamusa (21 destinades a la validació d’un model de creixement), dins 
del Parc del Montnegre i el Corredor. 
 
Tant la Diputació de Barcelona com l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia 
Agrària i Alimentaria estan d’acord en establir una col·laboració per al 
desenvolupament d’un conjunt d’eines silvícoles que ajudin a la presa de decisions en 
la gestió sostenible dels alzinars i suredes del Parc del Montnegre i el Corredor, 
integrant el coneixement en silvicultura i modelització d’aquest Institut amb la dilatada 
experiència en la gestió del Parc dels tècnics de la Diputació de Barcelona. Per als 
alzinars es desenvoluparà un model de creixement de diàmetre a partir de les dades 
d’una xarxa de 50 parcel·les temporals que van ser establertes en 2012. Per a les 
suredes s’instal·larà un assaig d’aclarides amb l’objecte de determinar quines són les 
densitats més apropiades per obtenir altes produccions de suro amb la major qualitat 
possible. Els resultats obtinguts d’aquests assaig s’integraran en el model de 
creixement i producció per a forests de surera anomenat ALCORNOQUE, 
desenvolupat a l’INIA-CIFOR i que serà validat amb dades de masses a partir de la 
xarxa de 21 parcel·les instal·lades ja l’any 2011. 
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Les parts signants del conveni desitgen col·laborar i participar en les actuacions 
necessàries per a la realització d’investigacions relacionades amb el desenvolupament 
d’un conjunt d’eines silvícoles que ajudin a la presa de decisions per a la gestió 
sostenible dels alzinars i les suredes del Parc del Montnegre i El Corredor, per tal de 
poder adoptar una estratègia general i conjunta. 
 
II. NORMATIVA APLICABLE 
 
L’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 
144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació de 
les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència recíproques 
per al millor compliment de les seves funcions. 
 
Segons l’article 30.6 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local (RD 781/86, de 18 d’abril), l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 150.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, són formes de cooperació per a l’efectivitat dels serveis municipals les 
subscripcions de convenis administratius per part de les Diputacions Provincials. 
 
L’art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i 
col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a 
la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. Aquesta regulació cal 
complementar-la amb el contingut als articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com als 
articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Atès que la vigència del conveni és de deu anys perquè els resultats que 
s’aconsegueixin de la mútua col·laboració entre les parts es preveuen que s’obtindran 
a llarg termini, la competència sobre aquest conveni de col·laboració correspon al Ple, 
en ser la durada superior a quatre anualitats i no haver estat objecte de delegació 
específica en cap altre òrgan, tot això tal com explicita l’apartat sisè II, epígraf g.f.1) del 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número 7471/15, de data 29 de 
juliol de 2015, sobre nomenament de les presidències delegades d’àrees, de les 
diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de l’exercici de competències 
(publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
En conseqüència, la protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes 
naturals i la diversitat biològica són valors essencials que constitueixen àmbits 
d’interès comú d’ambdues parts, i amb la col·laboració conjunta es podrà aconseguir 
fer compatible la preservació d’aquest tant gran patrimoni natural amb el 
desenvolupament econòmic sostenible. Entre aquest desenvolupament sostenible, la 
planificació forestal és de vital importància i aquesta requereix d’eines que ajudin a la 
presa de decisió per a la gestió sostenible dels alzinars i les suredes del Parc del 
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Montnegre i el Corredor, i per tant, ambdues parts consideren que existeix un interès 
recíproc per subscriure aquest conveni, com a instrument idoni de col·laboració 
interadministrativa i per a aprofundir en el desenvolupament sostenible d’eines 
silvícoles per a la gestió de masses forestals, de manera equilibrada. 
 
Per tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria i la Diputació de Barcelona, per al 
desenvolupament d’un conjunt d’eines silvícoles per a la gestió sostenible dels alzinars 
i les suredes del Parc del Montnegre i el Corredor, d’acord amb la minuta de conveni 
que es transcriu a continuació, en català i en castellà: 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIA 
AGRARIA Y ALIMENTARIA I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’UN CONJUNT 
D’EINES SILVÍCOLES PER A LA GESTIÓ 
SOSTENIBLE DELS ALZINARS I LES 
SUREDES DEL PARC DEL MONTNEGRE I 
EL CORREDOR 

 
REUNITS 

 
 
D’una part, D. Manuel Lainez Andrés, Director 
de l’Institut Nacional de Investigació i 
Tecnologia Agrària i Alimentaria (en el 
successiu INIA), amb CIF Q-2821013-F, amb 
seu a Madrid, Ctra. de La Coruña, km 7,5, en 
representació del mateix en virtut de l’Ordre 
ECC/1392/2012, de 8 de juny, per la que es 
disposa el seu nomenament, actuant 
conforme a les atribucions que li confereix 
l’article 12.2.d) del Estatut del INIA, aprovat 
per Real Decret 1951/2000, d’1 de desembre, 
modificat pel Real Decret 718/2010, de 28 de 
maig. 
 
 
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i 
Torras, diputat delegat d’Espais Naturals i 
Medi Ambient de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, en representació de la 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
AGRARIA Y ALIMENTARIA Y LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PARA EL 
DESARROLLO DE UN CONJUNTO DE 
HERRAMIENTAS SELVICOLAS PARA LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
ENCINARES Y ALCORNOCALES DEL 
PARQUE DEL MONTNEGRE Y EL 
CORREDOR 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Manuel Lainez Andrés, 
Director del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (en lo sucesivo INIA), con CIF Q-
2821013-F, con sede en Madrid, Ctra. de La 
Coruña, km 7,5, en representación del mismo 
en virtud de la Orden ECC/1392/2012, de 8 
de junio, por la que se dispone su 
nombramiento, actuando conforme a las 
atribuciones que le confiere el artículo 12.2.d) 
del Estatuto del INIA, aprobado por Real 
Decreto 1951/2000, de 1 de diciembre, 
modificado por Real Decreto 718/2010, de 28 
de mayo. 
 
De otra parte, el Ilmo. Sr. Valentí Junyent i 
Torras, diputado delegado de Espacios 
Naturales y Medio Ambiente del Área de 
Territorio y Sostenibilidad, en representación 
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Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb 
el Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona número 7471/15, de data 29 de 
juliol de 2015, sobre nomenament de les 
presidències delegades d’àrees, de les 
diputades i diputats delegats i adjunts i 
delegació de l’exercici de competències 
(publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015), 
assistit per la secretaria delegada, Núria 
Marcet i Palau, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de 
data 16 de desembre de 2013 (BOPB de 
20.01.2014). 
 
Actuant ambdós en raó de les seves 
respectives competències i reconeixent-se 
poders i facultats suficients per a formalitzar 
el present conveni, 
 

EXPOSEN 
 
Primer.- Que l’INIA, organisme autònom 
adscrit al Ministeri d’Economia i Competitivitat 
pel Real Decret 345/2012, de 10 de febrer, 
pel que es desenvolupa la seva estructura 
orgànica bàsica, actua conforme al que 
estableix el Real Decret 1951/2000, d’1 de 
desembre, pel que s’aprova l’Estatut de 
l’Organisme, modificat pel Real Decret 
718/2010, de 28 de maig. Així mateix, d’acord 
amb l‘article 34 de la Llei 14/2011, d’1 de 
juny, de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació, l’INIA com a Organisme Públic 
d’Investigació, pot subscriure convenis de 
col·laboració per al desenvolupament de 
projectes i actuacions d’investigació científica, 
desenvolupament i innovació.  
 
 
Segon.- Que la Diputació de Barcelona és 
una entitat local de segon nivell, la qual, a 
través de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
gestiona la Xarxa de Parcs Naturals d’acord 
amb les determinacions dels corresponents 
Plans Especials de Protecció.   
 
 
Tercer.- Que la Diputació de Barcelona, a 
través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, 
porta desenvolupant en els darrers últims 15 
anys una política activa de foment de la gestió 
a les finques forestals de la seva propietat 
ubicades als espais naturals protegits sobre 

de la Diputació de Barcelona, y facultado de 
acuerdo con el Decreto de la Presidencia de 
la Diputació de Barcelona número 7471/15, 
de 29 de julio de 2015, sobre nombramiento 
de las presidencias delegadas de las áreas, 
de las diputadas y diputados delegados y 
adjuntos y delegación del ejercicio de 
competencias (publicado en el BOPB de 3 de 
agosto de 2015), asistido por la secretaria 
delegada, Núria Marcet i Palau, en virtud de 
las facultades conferidas por el Decreto de la 
Presidencia de 16 de diciembre de 2013 
(BOPB de 20.01.2014). 
 
Actuando ambos en razón de sus respectivas 
competencias y reconociéndose poderes y 
facultades suficientes para formalizar el 
presente convenio, 
 

EXPONEN 
 
Primero.- Que el INIA, organismo autónomo 
adscrito al Ministerio de Economía y 
Competitividad por el Real Decreto 345/2012, 
de 10 de febrero, por el que se desarrolla su 
estructura orgánica básica, actúa conforme a 
lo establecido en el Real Decreto 1951/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Organismo, modificado por Real 
Decreto 718/2010, de 28 de mayo. Asimismo, 
de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, el INIA como 
Organismo Público de Investigación, puede 
suscribir convenios de colaboración para el 
desarrollo de proyectos y actuaciones de 
investigación científica, desarrollo e 
innovación.  
 
Segundo.- Que la Diputació de Barcelona es 
una entidad local de segundo nivel, la cual, a 
través de la Gerencia de Servicios de 
Espacios Naturales del Área de Territorio y 
Sostenibilidad, gestiona la Red de Parques 
Naturales de acuerdo con las 
determinaciones de los correspondientes 
Planes Especiales de protección.   
 
Tercero.- Que la Diputació de Barcelona, a 
través de la Oficina Técnica de Parques 
Naturales, lleva desarrollando en los últimos 
15 años una política activa de fomento de la 
gestión en las fincas forestales de su 
propiedad, ubicadas en los espacios 
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els quals recau la seva responsabilitat de 
gestió. Amb aquesta intenció s’ha potenciat la 
redacció de plans tècnics de gestió forestal i 
l’execució dels mateixos amb la finalitat de 
donar compliment a allò que estableixen els 
corresponents plans especials: la protecció i 
conservació del medi físic, el paisatge, els 
sistemes naturals i la diversitat biològica, fent-
les compatibles, entre d’altres coses, amb 
l’explotació dels recursos forestals. 
 
 
 
Quart.- Que el planejament forestal requereix 
d’eines que ajudin a la presa de decisió i 
planteja en algunes ocasions, donat el 
caràcter pràctic de la ciència forestal, la 
resolució de noves situacions i reptes que 
obliguen a progressar en l’estudi i l’aplicació 
tècnica de nous coneixements. 
 
 
Cinquè.- Que l’INIA, en el seu Centre de 
Investigació Forestal (CIFOR), desenvolupa, 
entre d’altres, investigacions relacionades 
amb la silvicultura de l’alzina i la surera, així 
com el desenvolupament d’eines silvícoles 
per a la gestió sostenible de masses forestals.
 
 
Sisè.-  Que la Diputació de Barcelona disposa 
d’una xarxa de parcel·les permanents a la 
seva finca de Can Bonamusa (21 destinades 
a la validació d’un model de creixement), dins 
del Parc del Montnegre i el Corredor. 
 
 
Setè.- Que tant la Diputació de Barcelona 
com l’INIA estan d’acord en establir una 
col·laboració per al desenvolupament conjunt 
d’eines silvícoles que ajudin a la presa de 
decisions en la gestió sostenible dels alzinars 
i suredes del Parc del Montnegre i el 
Corredor, integrant el coneixement en 
silvicultura i modelització de l’INIA amb la 
dilatada experiència en la gestió del Parc dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. Per als 
alzinars es desenvoluparà un model de 
creixement de diàmetre a partir de les dades 
d’una xarxa de 50 parcel·les temporals que 
van ser establertes en 2012. Per a les 
suredes s’instal·larà un assaig d’aclarides 
amb l’objecte de determinar quines són les 
densitats més apropiades per obtenir altes 

naturales protegidos sobre los que recae su 
responsabilidad de gestión. Con esta 
intención se ha potenciado la redacción de 
planes técnicos de gestión forestal y la 
ejecución de los mismos con la finalidad de 
dar cumplimiento a lo que establecen los 
correspondientes planes especiales: la 
protección y conservación del medio físico, el 
paisaje, los sistemas naturales y la diversidad 
biológica, haciéndolas compatibles, entre 
otras cosas, con la  explotación de los 
recursos forestales. 
 
Cuarto.- Que la planificación forestal requiere 
de herramientas que ayuden a la toma de 
decisión y plantea en algunas ocasiones, 
dado el carácter práctico de la ciencia 
forestal, la resolución de nuevas situaciones i 
retos que obligan a progresar en el estudio i 
la aplicación técnica de nuevos 
conocimientos. 
 
Quinto.- Que el INIA, en su Centro de 
Investigación Forestal (CIFOR), desarrolla, 
entre otras, investigaciones relacionadas con 
la selvicultura de la encina y el alcornoque, 
así como con el desarrollo de herramientas 
selvícolas para la gestión sostenible de 
masas forestales. 
 
Sexto.-  Que la Diputació de Barcelona 
dispone de una red de parcelas permanentes 
en su finca de Can Bonamusa (21 destinadas 
a la validación de un modelo de crecimiento), 
dentro del Parque del Montnegre y el 
Corredor. 
 
Séptimo.- Que tanto la Diputació de 
Barcelona como el INIA están de acuerdo en 
establecer una colaboración para el desarrollo 
conjunto de herramientas selvícolas que 
ayuden a la toma de decisiones en la gestión 
sostenible de los encinares y alcornocales del 
Parque del Montnegre y el Corredor, 
integrando el conocimiento en selvicultura y 
modelización del INIA con la dilatada 
experiencia en la gestión del Parque de los 
técnicos de la Diputació de Barcelona. Para 
los encinares se va a desarrollar un modelo 
de incremento en diámetro a partir de los 
datos de una red de 50 parcelas temporales 
que fueron establecidas en 2012. Para el 
alcornoque se va a instalar un ensayo de 
claras con el objetivo de determinar cuáles 
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produccions de suro amb la major qualitat 
possible. Els resultats obtinguts d’aquests 
assaig s’integraran en el model de creixement 
i producció per a forests de surera anomenat 
SURERA, desenvolupat a l’INIA-CIFOR i que 
serà validat amb dades de masses a partir de 
la xarxa de 21 parcel·les instal·lades ja l’any 
2011. 
 
 
 
Per tot això, les parts acorden subscriure el 
present Conveni de col·laboració, que es 
regirà conforme a les següents: 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és la  
col·laboració d’ambdues parts en la 
realització d’investigacions relacionades amb 
el desenvolupament conjunt d’eines silvicoles 
(com per exemple els models de creixement 
que permetin conèixer el desenvolupament 
d’una massa forestal sotmesa a diferents 
tractaments) que ajudin a la presa de 
decisions per a la gestió sostenible d’alzinars i 
suredes del Parc del Montnegre i el Corredor. 
 
 
SEGONA.- Actuacions de les parts 
 
L’INIA s’obliga: 

 Desenvolupament d’un model 
d’increment en diàmetre per a l’alzina. 

 Disseny i establiment d’un assaig 
d’aclarides de suredes. 

 Realització de protocols per a la 
realització dels successius inventaris 
en les parcel·les de surera. 

 Marcatge de les aclarides a realitzar a 
l’assaig establert en masses de 
surera. 

 Validació del model integrat de 
creixement i producció per a  
suredes. 

 Anàlisis de les dades i elaboració dels 
resultats de forma conjunta amb la 
Diputació de Barcelona. 

 Difusió dels resultats obtinguts, 
conjuntament amb la Diputació de 
Barcelona si així es considerés, 
mitjançant articles científics i treballs 

son las densidades más apropiadas para 
obtener altas producciones de corcho con la 
mayor calidad posible. Los resultados 
obtenidos de este ensayo se integraran en el 
modelo de crecimiento y producción para 
monte alcornocal denominado 
ALCORNOQUE desarrollado en el INIA-
CIFOR y que será validado con datos de 
estas masas a partir de otra red de parcelas 
ya instaladas en 2011.  
 
Por todo ello, las partes acuerdan suscribir el 
presente Convenio de colaboración, que se 
regirá conforme a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Objeto del convenio 
 
El objeto del presente convenio es la  
colaboración de ambas partes en la 
realización de investigaciones relacionadas 
con el desarrollo de un conjunto de 
herramientas selvícolas (tales como los 
modelos de crecimiento que permiten conocer 
el desarrollo de una masa forestal sometida a 
diferentes tratamientos) que ayuden en la 
toma de decisiones para la gestión sostenible 
de los encinares y alcornocales del Parque 
del Montnegre y el Corredor. 
 
SEGUNDA.- Actuaciones de las partes 
 
El INIA se obliga: 

 Desarrollo de un modelo de 
incremento en diámetro para la 
encina. 

 Diseño y establecimiento de un 
ensayo de claras de Alcornoque. 

 Realización de protocolos para la 
realización de los sucesivos 
inventarios en las parcelas de 
alcornoque. 

 Señalamiento de las claras a realizar 
en el ensayo establecido en masas 
de alcornoque. 

 Validación del modelo integrado de 
crecimiento y producción para 
alcornocales. 

 Análisis de los datos y elaboración de 
los resultados de forma conjunta con 
la Diputació de Barcelona. 

 Difusión de los resultados obtenidos, 
conjuntamente con la Diputació de 
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divulgatius. 
 

 
 
La responsable del conveni en el INIA serà la 
Dra. Dª Mariola Sánchez González. 
 
La Diputació de Barcelona s’obliga a: 

 Col·laboració en l’establiment de 
l’assaig d’aclarides de suredes. 

 Realització, conforme als protocols, 
del segon inventari per a la validació 
del model integrat de creixement y 
producció per a suredes. 

 Extracció dels arbres que es marquin 
en les aclarides realitzades. 

 Realització, conforme als protocols, 
dels successius inventaris en l’assaig 
d’aclarides en masses de surera. 

 Anàlisis de les dades i elaboració dels 
resultats de forma conjunta amb el 
Centre de Investigació Forestal de 
l’INIA. 

 Elaboració conjunta amb el Centre de 
Investigació Forestal de l’INIA 
d’articles científics i treballs 
divulgatius amb els resultats 
obtinguts. 

 
 
 
 

El responsable del conveni en la Diputació de 
Barcelona serà el Sr. Jordi Jürgens Mestre. 
 
TERCERA.- Avaluació econòmica 
 
Aquest conveni no comporta contraprestació 
econòmica alguna entre les parts, sent 
finançades per cada Entitat i amb càrrec als 
seus propis pressupostos, les despeses 
derivades de les seves pròpies tasques 
d’investigació. L’avaluació econòmica del total 
d’aquestes despeses pel període de vigència 
del Conveni serà de 49.400 euros. A 
continuació es detalla la valoració de 
l’aportació que realitza tant la Diputació de 
Barcelona com l’INIA, respecte a les 
despeses derivades de les seves pròpies 
tasques d’investigació. 
 
La valoració de l’aportació que realitza la 
Diputació de Barcelona és de 17.700 euros 
en: 

Barcelona si así se considerara, 
mediante artículos científicos y 
trabajos divulgativos. 

 
La responsable del convenio en el INIA será 
la Dra. Dª Mariola Sánchez González. 
 
La Diputació de Barcelona se obliga a: 

 Colaboración en el establecimiento 
del ensayo de claras de alcornoque. 

 Realización conforme a los protocolos 
del segundo inventario para la 
validación del modelo integrado de 
crecimiento y producción para 
alcornocales. 

 Extracción de los árboles que se 
marquen en las distintas claras 
realizadas. 

 Realización, conforme a los 
protocolos, de los sucesivos 
inventarios en el ensayo de claras en 
masas de alcornoque. 

 Análisis de los datos y elaboración de 
los resultados de forma conjunta con 
el Centro de Investigación Forestal 
del INIA. 

 Elaboración conjunta con el Centro de 
Investigación Forestal del INIA de 
artículos científicos y trabajos 
divulgativos con los resultados 
obtenidos. 

 
El responsable del convenio en la Diputación 
de Barcelona será D. Jorge Jürgens Mestre. 
 
TERCERA.- Evaluación económica 
 
Este Convenio no conlleva contraprestación 
económica alguna entre las partes, siendo 
financiados por cada Entidad y con cargo a 
sus propios presupuestos, los gastos 
derivados de sus propias tareas de 
investigación. La evaluación económica del 
total de estos gastos para el periodo de 
duración del Convenio será de 49.400 euros. 
A continuación se detalla la valoración de la 
aportación que realiza tanto la Diputació de 
Barcelona como el INIA, respecto a los gastos 
derivados de sus propias tareas de 
investigación. 
 
La valoración de la aportación que realiza la 
Diputació de Barcelona es de 17.700 euros 
en: 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

342 
 

- Personal propi:  1.750 € /any 
- Material fungible: 20 € /any 
 

La valoració de l’aportació que realitza l’INIA 
és de 31.700 euros en: 

- Personal propi:  3.120 € /any 
- Material fungible i utilització de les 

instal·lacions i equips propis: 50 
€/any 

 
En paral·lel, es podrà sol·licitar conjuntament 
finançament públic o privat pel 
desenvolupament d’aquestes activitats 
d’investigació. 
 
QUARTA.- Comissió de Seguiment 
 
S’establirà una Comissió de Seguiment amb 
objecte d’examinar la marxa dels treballs, 
revisar la seva programació, si és necessari, i 
resoldre les discrepàncies, dubtes o conflictes 
que es presentin en l’execució de les 
activitats del Conveni. 
  
La Comissió de Seguiment es reunirà sempre 
que qualsevol de les parts ho estimi oportú i 
en un termini màxim de 15 dies després de 
la sol·licitud de convocatòria de qualsevol de 
les parts. Aquesta Comissió estarà formada 
per un representant de cadascuna de les 
parts. La representant del INIA serà la 
coordinadora del conveni en l’INIA. El 
representant de la Diputació de Barcelona 
serà el coordinador del conveni a la Diputació 
de Barcelona. Les decisions en el sí de la 
Comissió es prendran per unanimitat. 
 
 
La Comissió de Seguiment es regularà per el 
que disposa en el Capítol II de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, sobre 
òrgans col·legiats, i pel previst en el present 
Conveni de col·laboració. 
 
QUINTA.- Informació entre les parts 
 
Cada part es compromet a mantenir 
informada a l’altra part signant del present 
Conveni, tant dels resultats dels treballs 
científico-tècnics assolits en la seva 
realització, com de qualsevol extrem rellevant 
per a la consecució del mateix. 

- Personal propio:  1.750 € / año 
- Material fungible: 20 € / año 
 

La valoración de la aportación que realiza el 
INIA es de 31.700 euros en: 

- Personal propio:  3.120 € /año 
- Material fungible y utilización de 

instalaciones y equipos propios: 50 
€/año 

 
En paralelo, se podrá solicitar conjuntamente 
financiación pública o privada para el 
desarrollo de estas actividades de 
investigación.  
 
CUARTA.- Comisión de Seguimiento 
 
Se establecerá una Comisión de Seguimiento 
con objeto de examinar la marcha de los 
trabajos, revisar su programación, si es 
necesario, y resolver las discrepancias, dudas 
o conflictos que se presente en la ejecución 
de las actividades del Convenio. 
  
La Comisión de Seguimiento se reunirá 
siempre que cualquiera de las partes lo 
estime oportuno y en un plazo máximo de 15 
días tras la solicitud de convocatoria de 
cualquiera de las partes. Esta Comisión 
estará formada por un representante de cada 
una de las partes. La representante del INIA 
será la coordinadora del convenio en el INIA. 
El representante de la Diputació de Barcelona 
será el coordinador del convenio en la 
Diputació de Barcelona. Las decisiones en el 
seno de la Comisión se tomarán por 
unanimidad. 
 
La Comisión de Seguimiento se regulará por 
lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
sobre órganos colegiados, y por lo previsto en 
el presente Convenio de colaboración. 
 
QUINTA.- Información entre las partes 
 
Cada parte se compromete a mantener 
informada a la otra parte firmante del 
presente Convenio, tanto de los resultados de 
los trabajos científico-técnicos alcanzados en 
su realización, como de cualquier extremo 
relevante para la consecución del mismo. 
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Serà necessari obtenir prèviament l’acord 
entre les parts per a informar a tercers sobre 
el contingut i el desenvolupament del Conveni 
i fent esment exprés de l’existència del 
mateix. 
 
SEXTA.- Propietat dels resultats  
 
Els resultats obtinguts tindran caràcter 
reservat  i ambdues parts mantindran la 
confidencialitat sobre la informació generada 
durant l’execució dels treballs del Conveni. 
 
 
Els possibles drets de propietat industrial i 
intel·lectual, o altres d’anàloga naturalesa, 
així com els beneficis que sorgeixin de les 
actuacions del present Conveni, seran 
compartits per a les dues entitats en funció de 
la seva dedicació.  
 
Quan dels treballs d’investigació conjunts 
realitzats a l’empara d’aquest Conveni 
s’obtinguin resultats susceptibles de protecció 
mitjançant drets de propietat intel·lectual o 
explotació industrial, s’estarà al que 
s’estableix en el corresponen contracte, 
conveni específic o addenda que se 
subscrigui a l’efecte. En aquests casos 
hauran de determinar-se les condicions que 
regulen la propietat intel·lectual o industrial i 
l’explotació de resultats d’acord amb la 
normativa aplicable. 
 
 
La possible publicació dels resultats en 
revistes científiques o de divulgació 
necessitarà del permís per escrit i exprés 
d’ambdues parts. 
 
SETENA.- Règim de personal 
 
Quan el personal d’una de les parts 
desenvolupi alguna activitat en una seu que 
pertanyi a l’altre, haurà de respectar les seves 
normes de funcionament intern sense que en 
cap cas s’alteri la seva relació jurídica ni 
obtindrà cap dret davant d’ella, quedant, en 
tot cas, en l’àmbit de l’organització i  direcció 
de la institució a la que pertanyi.  
 
 
Seran a compte de cada part, la cobertura de 

 
Será necesario obtener previamente el 
acuerdo entre las partes para informar a 
terceros sobre el contenido y el desarrollo del 
Convenio y haciendo mención expresa a la 
existencia del mismo. 
 
SEXTA.- Propiedad de los resultados 
 
Los resultados obtenidos tendrán carácter 
reservado y ambas partes mantendrán la 
confidencialidad sobre la información 
generada durante la ejecución de los trabajos 
del Convenio. 
 
Los posibles derechos de propiedad industrial 
e intelectual, u otros de análoga naturaleza, 
así como los beneficios que surjan de las 
actuaciones del presente Convenio, serán 
compartidos por las dos entidades en función 
de su dedicación. 
 
Cuando de los trabajos de investigación 
conjuntos realizados al amparo de este 
Convenio se obtengan resultados 
susceptibles de protección mediante 
derechos de propiedad intelectual o 
explotación industrial, se estará a lo 
establecido en el correspondiente contrato, 
convenio específico o adenda que se suscriba 
al efecto. En estos casos deberán 
determinarse las condiciones que regulen la 
propiedad intelectual o industrial y la 
explotación de resultados de acuerdo con la 
normativa aplicable. 
 
La posible publicación de los resultados en 
revistas científicas o de divulgación 
necesitará del permiso por escrito y expreso 
de ambas partes. 
 
SÉPTIMA.- Régimen de personal 
 
Cuando el personal de una de las partes 
desarrolle alguna actividad en una sede 
perteneciente a la otra, deberá respetar sus 
normas de funcionamiento interno sin que en 
ningún caso se altere su relación jurídica ni 
adquiera derecho alguno frente a ella, 
quedando, en todo caso, en el ámbito de la 
organización y  dirección de la institución a la 
que pertenezca.  
 
Serán de cuenta de cada parte, la cobertura 
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les obligacions en matèria de seguretat social, 
mutualitat, assegurança d’accidents i tot tipus 
de càrregues i gravàmens relatius al personal 
que aporten per a la realització i 
desenvolupament dels treballs objecte del 
present Conveni. També seran responsables 
de la cobertura de la responsabilitat civil en 
que poguessin incorre durant el 
desenvolupament dels treballs previstos en el 
mateix. 
 

OCTAVA.- Extinció 
 
L’extinció del Conveni serà per conclusió o 
acompliment del mateix o per resolució de les 
parts. Son causes de resolució: 

 L’incompliment de qualsevol de les 
clàusules contingudes en el mateix. 
L’incompliment haurà de ser 
comunicat a la part incomplidora, en 
el termini màxim d’un mes des de que 
es tingui coneixement de 
l’incompliment, mitjançant escrit 
fefaent, concedint-se un termini d’un 
mes per a que la part incomplidora 
al·legui el que al seu dret convingui. 
Transcorregut aquest termini i a la 
vista de les al·legacions, la part no 
incomplidora podrà resoldre el 
conveni. 

 L’acord de les parts. 
 
En cas de resolució anticipada, es finalitzaran 
les activitats que estiguessin en execució, 
sense perjudici de les indemnitzacions 
procedents per els danys i perjudicis 
ocasionats en cas de resolució per 
incompliment. 
 
NOVENA.- Inici d’efectes i durada del 
Conveni 
 
Donat que l’assaig d’aclarides és un 
experiment a molt llarg termini (s’adjunta 
cronograma, com annex al conveni) la durada 
del present Conveni, que tindrà efectes des 
del dia de la seva signatura, serà de 10 anys. 
Tot i així podrà ser objecte d’addendes i de 
pròrrogues, cada cop per 5 anys més, per 
acord de les parts abans de la seva 
finalització mitjançant la subscripció de la 
corresponent Acta de Pròrroga. Així mateix 
podrà ser objecte de moratòria en l’execució 
del pactat, en cas de concorre causa 

de las obligaciones en materia de seguridad 
social, mutualidad, seguro de accidentes y 
todo tipo de cargas y gravámenes relativos al 
personal que aporten para la realización y 
desempeño de los trabajos objeto del 
presente Convenio. También serán 
responsables de la cobertura de la 
responsabilidad civil en que pudieran incurrir 
durante el desarrollo de los trabajos previstos 
en el mismo. 
 
OCTAVA.- Extinción 
 
La extinción del Convenio será por conclusión 
o cumplimiento del mismo o por resolución de 
las partes. Son causas de resolución: 

 El incumplimiento de cualquiera de 
las cláusulas contenidas en el mismo. 
El incumplimiento deberá ser 
comunicado a la parte incumplidora, 
en el plazo máximo de un mes desde 
que se tenga conocimiento del 
incumplimiento, mediante escrito 
fehaciente, concediéndose un plazo 
de un mes para que la parte 
incumplidora alegue lo que a su 
derecho convenga. Transcurrido este 
plazo, y a la vista de las alegaciones, 
la parte no incumplidora podrá 
resolver el convenio. 

 El acuerdo de las partes. 
 
En caso de resolución anticipada, se 
finalizarán las actividades que estuvieran en 
ejecución, sin perjuicio de las 
indemnizaciones procedentes por los daños y 
perjuicios ocasionados en caso de resolución 
por incumplimiento. 
 
NOVENA.- Comienzo de efectos y duración 
del Convenio 
 
Dado que el ensayo de claras es un 
experimento a muy largo plazo (se adjunta 
cronograma, como anexo al convenio) la 
duración del presente Convenio, que surtirá 
efectos desde el día de su firma, será de 10 
años. No obstante podrá ser objeto de 
adendas y de prórrogas, cada vez por 5 años 
más, por acuerdo de las partes antes de su 
finalización, mediante la suscripción de la 
correspondiente Acta de Prórroga. Asimismo 
podrá ser objeto de moratoria en la ejecución 
de lo pactado, de concurrir causa suficiente. 
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suficient. 
 
DÈCIMA.- Règim jurídic i resolució de 
conflictes 
 
El present Conveni té el seu fonament en lo 
establert en l’article 34 de la llei 14/2011, d’1 
de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació i, d’acord amb lo previst en l’article 
4.1.c) del text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, queda 
exclòs de l’àmbit d’aquesta Llei, siguent-li 
d’aplicació en defecte de normes 
específiques, els principis del citat text legal 
per resoldre dubtes i llacunes que poguessin 
produir-se. 
 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està 
constituït per les presents clàusules i per tot 
allò establert en el capítol 1 del Títol 7 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, del 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener), així com els articles 
108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
 
Les qüestions litigioses que pugui donar lloc a 
la interpretació, modificació, efectes o 
resolució del present Conveni seran resoltes 
en el si de la Comissió de Seguiment. Si no 
hagués acord, les discrepàncies que sorgeixin 
seran del coneixement i competència del 
Jutjats i Tribunals de l’ordre jurisdiccional de 
lo contenciós-administratiu, d’acord amb la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
dita jurisdicció. 
 
 
I, en prova de conformitat, i per a la deguda 
constància de tot el conveniat, ambdues parts 
signen el present Conveni per duplicat, i en 
tots els fulls, en el lloc i la data que 
s’assenyala. 
 
 

 
DÉCIMA.- Régimen jurídico y resolución 
de conflictos 

 
El presente Convenio tiene su fundamento en 
lo establecido en el artículo 34 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación y, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 4.1.c) del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
queda excluido del ámbito de esta Ley, 
siéndole de aplicación en defecto de normas 
específicas, los principios de dicho texto legal 
para resolver dudas y lagunas que pudieran 
producirse. 
 
El régimen jurídico de este convenio está 
constituido por las presentes cláusulas y por 
todo aquello establecido en el capítulo 1 del 
Título 7 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, 
del reglamento de obras, actividades y 
servicios de los entes locales, los artículos 4 
al 9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo 
común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero), así como los artículos 108 al 112 
de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de 
régimen jurídico y de procedimiento de las 
administraciones públicas de Cataluña. 
 
Las cuestiones litigiosas a que pueda dar 
lugar la interpretación, modificación, efectos o 
resolución del presente Convenio serán 
resueltas en el seno de la Comisión de 
Seguimiento. Si no hubiera acuerdo, las 
discrepancias que surjan serán del 
conocimiento y competencia de los Juzgados 
y Tribunales del orden jurisdiccional de lo 
contencioso-administrativo, con arreglo a la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
dicha jurisdicción. 
  
En prueba de conformidad, y para la debida 
constancia de todo lo convenido, ambas 
partes firman el presente Convenio en 
duplicado ejemplar y en todas sus hojas, en el 
lugar y fecha que se indica. 
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ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN CONJUNT D’EINES SILVÍCOLES PER 
A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS ALZINARS I LES SUREDES DEL PARC DEL 
MONTNEGRE I EL CORREDOR 
 
CRONOGRAMA D’ACTIVITATS A REALITZAR EN EL CONVENI ESMENTAT ENTRE L’INIA 
I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA – VERSIÓ EN CATALÀ I CASTELLÀ  
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Segon. Notificar al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria, els presents acords pel seu coneixement i als efectes escaients. 
Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i 
l’abstenció del grup CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 
3 abstencions. 
 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
La presidenta, senyora Conesa diu: En primer lloc, la moció que presenten els Grups  
d’Entesa, Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Partit dels 
Socialistes de Catalunya–Candidatura de Progrés, Partit Popular, Ciutadans- Partido 
de la ciudadanía i CUP-Poble Actiu, sol·licitant a la Generalitat de Catalunya que 
garanteixi beques-menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat. Procedim 
amb la lectura. 
 
1.- Moció que presenten els Grups Entesa, Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, 
Partit Popular, Ciutadans – Partido de la Ciudadania i CUP-PA de la Diputació de 
Barcelona, sol·licitant a la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques-
menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Ateses les creixents dificultats de moltes famílies de la nostra ciutat per oferir una 
alimentació adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles per problemes 
econòmics, derivats tant de l’atur creixent com de les retallades en els diferents 
programes de garantia de rendes (RMI, prestació contributiva d’atur, Prepara...). 
  
Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil reconeguda tant per 
entitats socials (com Creu Roja o Càritas) com per diverses instàncies de la 
Generalitat: segons l’IDESCAT (estadística oficial) 50.000 catalans menors de 16 anys 
no poden menjar carn o peix cada 2 dies per privacions materials; esment a la 
problemàtica en diversos pactes recentment signats com el pacte  contra la pobresa o 
el pacte per la infància; diverses crides per part de la presidència del Consell Assessor 
de la Generalitat per Polítiques Socials i Familiars; reiterats informes elaborats per la 
Sindicatura de Greuges... 
 
Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant. Fa uns anys 
era bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i per facilitar la 
conciliació laboral-familiar. Ara també es planteja com una eina per garantir la 
suficiència alimentària dels infants vulnerables en un entorn socialment normalitzat. 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

348 
 

Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en aquesta 
matèria: art.166 del EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i Promoció de les 
Famílies i Decret 160/1996 que regula el servei escolar de menjador als centres 
docents públics. 
 
Atès que, malgrat l’agreujament de la situació social, la partida pressupostària que 
dedica la Generalitat a les beques menjador és insuficient per cobrir la demanda 
d’aquestes.  
 
Atès que aquesta combinació de necessitats creixents i recursos insuficients ha 
implicat un enduriment de la situació exigida als usuaris i usuàries per accedir al 
sistema de beques.  
 
Atès que aquest canvi de criteris implica una important reducció del nombre de beques 
i suposa també deixar d’atendre infants que s’atenien els cursos anteriors. Alhora cal 
esmentar que els canvis introduïts per la Conselleria han implicat una pèrdua de 
cobertura que deixa fora del sistema a gairebé la meitat de famílies que realitzen la 
sol·licitud de beca. 
 
Atès que aquest curs 2015-2016 s’ha incrementat de forma important el nombre de 
famílies demandants de beques-menjador, per exemple el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental ha xifrat en 15.728. A data 29 de setembre, amb el curs ja començat, 
s’havien assignat 7.437 beques garantides, de les quals només 280 eren del 100% del 
preu de l’àpat i la resta del 50%) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha rebut més 
d’11.000 sol·licituds d’ajuts de menjador, la més alta registrada en els darrers cursos 
escolars.  
 
Atès l’acord del Parlament de Catalunya pres per unanimitat de 3 de juliol de 2013 
(Moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil i les beques de 
menjador “b) Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia alimentària i una partida 
pressupostària oberta, que per al curs 2013-2014 cap infant no es queda sense una 
beca de menjador per limitacions pressupostàries. L’accés a la beca dependrà dels 
barems econòmics i socials actuals de la família de l’infant. Pel que fa als ajuts 
d’urgència social, s’ha d’incrementar el suport als ens locals per tal d’atendre els casos 
de famílies que, tot i que reben una beca de menjador, no poden fer front al pagament 
de la part que els correspon) en el sentit d’una major dotació pressupostària per 
garantir que cap nen o nena del nostre país que ho necessiti es quedi sense beca de 
menjador per limitacions pressupostàries. 
 
És per això que reivindiquem que no pot haver cap nen o nena amb dèficits alimentaris 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Exigir a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries 
adients per tal que es puguin atorgar pel curs 2015-2016 les beques-menjador 
necessàries per atendre les sol·licituds avaluades pels serveis socials, per tal de 
garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat. 
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Segon.- Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del 
Parlament de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, als Consells 
Comarcals de la demarcació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i 
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
La presidenta, senyora Conesa diu: Doncs fem el posicionament dels diferents 
Grups i, a no ser que hagin establert un altre sistema a través de la Junta de 
portaveus, anem de menor a major representativitat.  
 
Per tant, com per part de CUP-Poble Actiu, del Partit Popular i de Ciutadans – Partido 
de la Ciudadania no hi ha intervencions, la presidència cedeix l’ús de la paraula al 
portaveu-adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez Heréncia, qui diu: Bon dia a 
tots i a totes. Des del Grup d’Entesa presentem aquesta moció per reclamar la màxima 
atenció de les administracions, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, sobre 
una de les conseqüències de la situació d’emergència social que viu el nostre país des 
dels inicis de la crisi en 2008 fins els nostres dies. Es tracta de rostres sovint silenciats 
i sense veu pròpia, que són els infants i els nens i nenes menors de 18 anys. I ho fem 
a col·lació de dues situacions, que pensem que són contradictòries. 
 
Per una banda, el context de dificultats de moltes famílies per oferir una alimentació 
adequada, equilibrada i de qualitat als seus fills i filles per problemes, eminentment, 
econòmics que provoquen un increment dels casos de malnutrició infantil reconeguts 
tant per les entitats socials com per les dades oficials i, per altra banda, perquè malgrat 
l’agreujament de la situació social i les creixents necessitats, l’administració 
competent, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, ha endurit els requisits i la 
comprovació dels mitjans per als sol·licitants d’aquestes beques menjador al mateix 
temps que no dedica, com diem en la moció, una suficient partida pressupostària per 
cobrir-ne la demanda.  

 
El resultat és que gairebé la meitat de les famílies que realitzen la sol·licitud de beca 
queda fora d’aquest sistema de cobertura i protecció social i, quan vinculem, per part 
d’aquest Grup, la pobresa i la malnutrició infantil amb la política pública de beques 
menjador, no ho fem perquè sí, sinó perquè no estem parlant d’una qüestió menor o 
d’un programa qualsevol. Una de les línies d’actuació, en matèria de polítiques 
públiques, recomanades per l’informe d’UNICEF sobre la infància a Catalunya 
proposa, en un dels seus paràgrafs, “garantir les partides amb més efecte reductor de 
la pobresa infantil i amb més impacte sobre el benestar dels infants en temps de crisi. I 
una d’aquestes partides, entre d’altres, és la de beques menjador”. Segons dades 
d’UNICEF, entre 2007 i 2012, la pobresa infantil severa s’incrementa un 3,4% a 
Espanya i un 10% a Catalunya, situant-se en el 17,5%, situant-se així onze punts per 
sobre de la mitjana europea i, alhora, les dades sobre pobresa infantil moderada a 
Catalunya són igualment alarmants, amb un 30% dels nostres infants menors de 18 
anys patint aquesta situació. 

 
Una altra situació que volem posar de relleu des del nostre Grup i agraïm, també, la 
subscripció d’aquesta moció per part dels altres grups que la presenten és el 
desemmascarament dels arguments oficials que ens presenten els mitjans de 
comunicació, des dels inicis de la crisi, sobre per què la Generalitat i les altres 
administracions responsables del benestar dels infants es retiren i contrauen aquestes 
prestacions socials. El principal argument és que no hi ha prou diners. Els més 
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simplistes diuen que no podem fer més polítiques socials perquè encara no recaptem 
els nostres propis impostos. Nosaltres diem que, per destinar més o menys diners a un 
programa, a una política o a una altra, és qüestió, sobretot, de prioritats polítiques i el 
Govern de la Generalitat, al mateix temps que posa restriccions als sol·licitants 
d’aquestes beques menjador, destina partides pressupostàries a altres polítiques 
d’educació,  com és el cas de les subvencions i concerts amb escoles d’elit, les quals 
són per a infants de classes altes o molt altes. Posaré alguns exemples extrets del 
territori, concretament de la meva comarca, el Vallès Occidental, que vostè, senyora 
presidenta, també coneix molt bé. El pressupost per a beques menjador, per al curs 
2015-2016, que està gestionant, en aquests moments, el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental mitjançant transferència de la Generalitat és d’una mica més de cinc 
milions d’euros. A continuació, els faig una relació aproximada dels fons públics rebuts 
per algunes de les escoles d’elit de la nostra comarca durant tot un curs escolar, i són 
dades de 2014. Segurament, es veuran incrementades. 

 
- Escola La Vall, de Bellaterra. De vocació religiosa. Segrega per sexe. És una escola 

només de nens d’elevat estatus socioeconòmic. 2.600.000 euros. 
- Escola Airina, de Terrassa. De vocació religiosa. Segrega per sexe. És una escola 

només de nenes, alumnes de famílies d’elevat estatus socioeconòmic. 740.777 
euros. 

- Escola Viaró, de Sant Cugat. De vocació religiosa. Segrega per sexe. És una escola 
només de nens, alumnes de famílies d’elevat estatus socioeconòmic. 2.266.000 
euros. 

- Escola La Farga, de Sant Cugat. De vocació religiosa. Segrega per sexe. És una 
escola només de nens, alumnes de famílies d’elevat estatus socioeconòmic. 
2.824.000 euros. 

 
Si sumem aquestes quantitats, surt un total de 8.432.000 euros que la Generalitat 
destina, de recursos públics, durant un curs escolar, a infants de famílies que no els 
necessiten. I, saben, una última dada, quina és l’aportació que el Consell Comarcal del 
Vallès Occidental estima necessària per cobrir el total de sol·licituds de beques 
menjador a la comarca? Exactament aquests 8.430.000 euros. Amb aquests 
8.430.000 euros podria oferir-se més del doble de beques menjador per a alumnes de 
famílies desfavorides de la comarca o de qualsevol altra comarca de la nostra 
demarcació. 

 
Acabo. És una qüestió de prioritats o així ho entenem des del nostre Grup. I, és 
evident, que les prioritats de la dreta són la reproducció social, el manteniment dels 
privilegis i l’assistencialisme com a mètode per fer front a l’emergència social. I les 
prioritats de l’esquerra, que dóna en aquest cas suport majoritari a aquesta moció, són 
la millora del sistema públic d’atenció social, la redistribució dels recursos amb criteris 
de justícia social i destinar els diners públics a qui els necessita, com en aquest cas, 
als adolescents i infants pobres del nostre país.  
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Primer de tot, abans de fer una breu 
intervenció per acabar de complementar la intervenció anterior. Hem detectat ara 
mateix un problema, que és més formal, i el volíem expressar: la moció que es va 
registrar no és la que havíem pactat i no sé per què. Ens n’hem adonat justament ara i 
ho comentàvem amb el portaveu d’Entesa. Hi ha dos paràgrafs, que estaven pactats, 
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amb els quals tots estàvem d’acord i, segurament, és per aquestes preses que tenim 
ara els dilluns per signar les mocions que no ens deixen temps per acabar de revisar-
les. Però com eren pactades, si li sembla bé a tothom, no sé si Secretaria les 
acceptaria, a la part expositiva, com a dues esmenes in voce, tot i que...  
 
La presidenta, senyora Conesa diu: S’haurien de votar ara.  
 
Intervé de nou la senyora Díaz, qui diu: Ens hauria de dir això. No és res de nou, torno 
a dir, sinó que eren els textos que vam pactar inicialment, però que no sé per quin 
motiu finalment no són els que van entrar al Registre. 

 
Per indicació de la presidenta, senyora Conesa, la senyora Díaz dóna lectura als 
paràgrafs i diu: És en la part expositiva, abans dels dos últims paràgrafs, que són dues 
frases que diuen: “Atès que, davant la complexa situació, cal apostar per un nou model 
en la gestió dels ajuts individuals de menjador que sigui absolutament transparent i 
garanteixi la homogeneïtzació dels criteris en tot el territori, eliminant el tram variable 
que genera confusió i manca de transparència alhora que no té l’aplicació 
administrativa àgil necessària per donar la resposta adient en el temps convenient”. 
“Cal evidenciar, també, l’esforç important dels ajuntaments per cobrir les importants 
mancances fruit del dèficit d’aportació econòmica del Departament d’Ensenyament, 
malgrat l’increment pressupostari, que resulta insuficient. L’aportació dels ajuntaments 
arriba al 25% del total de l’aportació econòmica necessària (dades de 2014).” 
 
La presidenta, senyora Conesa diu: Gràcies. Demanaria al Grup d’Entesa si ens pot 
aclarir la qüestió. 
 
Intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, presidenta. En 
principi, haurien d’estar inclosos en la moció i interpreto que, si no hi han estat 
inclosos, ha estat per algun problema de tramitació, però acceptem l’esmena in voce,   
tal com vam acordar a la Junta de portaveus. 
 
La presidenta, senyora Conesa diu: Nosaltres tenim un text on estan inclosos. Per 
tant, senyora Díaz... 
 
Intervé de nou la senyora Díaz qui diu: Doncs jo no. I entra al Registre el 26 d’octubre.  

 
De nou intervé la presidenta, senyora Conesa, qui diu: Sembla que hi ha un segon 
registre, del 28 d’octubre... No, efectivament és del 26 d’octubre i ja està inclòs. 
Senyora secretària, quin procediment hem de fer? 
 
La secretària general, senyora Mahillo indica que si tothom està d’acord amb el text 
proposat no hi ha problema en afegir els paràgrafs a la part expositiva de la moció. 
 
De nou intervé la senyora Díaz qui diu: La meva intervenció ha estat perquè s’ha 
produït una errada en l’entrada de registre i res més. Hi havia un text pactat i, per 
Registre, el dia 26 d’octubre, entrà un altre text que no era exactament el pactat. 
 
La presidenta, senyora Conesa, constata que tots els Grups que subscriuen la moció 
hi estan d’acord amb la incorporació dels paràgrafs proposats i la voten per unanimitat. 
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Tot seguit demana el posicionament en relació amb la moció, el text definitiu de la qual 
és el següent: 
 
Ateses les creixents dificultats de moltes famílies de la nostra ciutat per oferir una 
alimentació adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles per problemes 
econòmics, derivats tant de l’atur creixent com de les retallades en els diferents 
programes de garantia de rendes (RMI, prestació contributiva d’atur, Prepara...). 
  
Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil reconeguda tant per 
entitats socials (com Creu Roja o Càritas) com per diverses instàncies de la 
Generalitat: segons l’IDESCAT (estadística oficial) 50.000 catalans menors de 16 anys 
no poden menjar carn o peix cada 2 dies per privacions materials; esment a la 
problemàtica en diversos pactes recentment signats com el pacte  contra la pobresa o 
el pacte per la infància; diverses crides per part de la presidència del Consell Assessor 
de la Generalitat per Polítiques Socials i Familiars; reiterats informes elaborats per la 
Sindicatura de Greuges... 
 
Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant. Fa uns anys 
era bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i per facilitar la 
conciliació laboral-familiar. Ara també es planteja com una eina per garantir la 
suficiència alimentària dels infants vulnerables en un entorn socialment normalitzat. 
 
Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en aquesta 
matèria: art.166 del EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i Promoció de les 
Famílies i Decret 160/1996 que regula el servei escolar de menjador als centres 
docents públics. 
 
Atès que, malgrat l’agreujament de la situació social, la partida pressupostària que 
dedica la Generalitat a les beques menjador és insuficient per cobrir la demanda 
d’aquestes.  
 
Atès que aquesta combinació de necessitats creixents i recursos insuficients ha 
implicat un enduriment de la situació exigida als usuaris i usuàries per accedir al 
sistema de beques.  
 
Atès que aquest canvi de criteris implica una important reducció del nombre de beques 
i suposa també deixar d’atendre infants que s’atenien els cursos anteriors. Alhora cal 
ementar que els canvis introduïts per la Conselleria han implicat una pèrdua de 
cobertura que deixa fora del sistema a gairebé la meitat de famílies que realitzen la 
sol·licitud de beca. 
 
Atès que aquest curs 2015-2016 s’ha incrementat de forma important el nombre de 
famílies demandants de beques-menjador, per exemple el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental ha xifrat en 15.728. A data 29 de setembre, amb el curs ja començat, 
s’havien assignat 7.437 beques garantides, de les quals només 280 eren del 100% del 
preu de l’àpat i la resta del 50%) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha rebut més 
d’11.000 sol·licituds d’ajuts de menjador, la més alta registrada en els darrers cursos 
escolars.  
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Atès l’acord del Parlament de Catalunya pres per unanimitat de 3 de juliol de 2013 
(Moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil i les beques de 
menjador “b) Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia alimentària i una partida 
pressupostària oberta, que per al curs 2013-2014 cap infant no es queda sense una 
beca de menjador per limitacions pressupostàries. L’accés a la beca dependrà dels 
barems econòmics i socials actuals de la família de l’infant. Pel que fa als ajuts 
d’urgència social, s’ha d’incrementar el suport als ens locals per tal d’atendre els casos 
de famílies que, tot i que reben una beca de menjador, no poden fer front al pagament 
de la part que els correspon) en el sentit d’una major dotació pressupostària per 
garantir que cap nen o nena del nostre país que ho necessiti es quedi sense beca de 
menjador per limitacions pressupostàries. 
 
Atès que davant la complexa situació cal apostar per un nou model en la gestió dels 
ajuts individuals de menjador que sigui absolutament transparent i garanteixi 
l’homogeneïtzació de criteris en tot el territori. Eliminant el tram variable que genera 
confusió i manca de transparència, alhora que no té l’aplicació administrativa àgil 
necessària i no dóna la resposta adient en el temps convenient. 
 
Cal evidenciar, també, l’esforç important dels Ajuntaments per cobrir les importants 
mancances fruit del dèficit d’aportació econòmica del Departament d’ensenyament 
malgrat l’increment pressupostari que resulta insuficient. L’aportació dels ajuntaments 
arriba al 25 per cent del total d’aportació econòmica necessària (dades 2014). 
 
És per això que reivindiquem que no pot haver cap nen o nena amb dèficits alimentaris 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Exigir a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries 
adients per tal que es puguin atorgar pel curs 2015-2016 les beques-menjador 
necessàries per atendre les sol·licituds avaluades pels serveis socials, per tal de 
garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat. 
 
Segon.- Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del 
Parlament de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, als Consells 
Comarcals de la demarcació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i 
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: 
Manifestar el nostre vot favorable. He dit que no intervindríem però sí que li demano 
la paraula davant de l’exposició que s’ha fet. Simplement, no volíem intervenir. És una 
moció que ja està acordada i subscrita per tots els grups, cosa per la qual la meva 
intervenció semblava una qüestió institucional i que la intervenció del ponent seria una 
simple intervenció, tenint en compte el sentiment que tots tenim davant la sensibilitat 
envers les beques menjador. Perquè atribuir a la dreta o a altres idees polítiques 
aquells estigmes que, diuen, portem de naixement és, simplement, mentida. Imagino 
que, portat per la seva joventut, s’ha esplaiat aquí de manera forta parlant de 
segregació i s’ha oblidat de dir que hi ha equips femenins d’handbol que també 
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segreguen -juguen sols noies- i equips masculins d’handbol, per la qual cosa la 
segregació és una qüestió discutible, sempre i quan es mantinguin els paràmetres 
legals. 
 
Aquí estem parlant de les beques menjador i no d’una altra cosa. Com que és una 
moció pactada conjuntament, jo només volia fer aquest aclariment. Nosaltres estem a 
favor de les beques menjador i així ho hem fet allà on hem governat, com a Badalona, 
on les vam augmentar en un percentatge molt elevat. I estem a favor del fet que 
l’Administració ajudi tots els nens i les persones que tenen aquestes necessitats. I més 
en un moment de crisi com el que hem estat vivint, en què necessiten que estiguem al 
seu costat.  Però, en una moció que presentem tots conjuntament, em sembla que el 
to hauria d’haver estat més conciliador.  
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, 
senyora Sierra, qui diu: Només dir que, més enllà dels posicionaments polítics que 
cadascú fa legítimament des de la seva posició, volem manifestar la nostra satisfacció 
pel fet que, en coses realment importants, com la que ara ens ocupa, som capaços de 
posar-nos d’acord per millorar la vida de les persones. 
 
De nou intervé la senyora Díaz qui diu: Ara sí, senyora presidenta. Per expressar el 
nostre vot favorable. Ens vam adherir a aquesta moció i, a més, hi vam fer algunes 
esmenes que, finalment, hi han quedat incorporades malgrat aquest malentès. Crec 
que no cal dir gaire més. Celebrar, també, que siguem capaços de posar-nos d’acord 
en un tema com aquest i la veritat és que la moció ho diu molt bé en un paràgraf. La 
funció que tenien les beques menjador en un altre moment era ajudar a la conciliació i 
millorar, també, les oportunitats educatives. En aquest moment, no estem parlant 
exclusivament d’això, sinó que estem parlant de poder garantir, com a mínim, un àpat 
en condicions a nens i nenes de famílies en risc o directament immersos en situacions 
de vulnerabilitat social. Per tant, això és imprescindible i, per això, cal la participació i 
la col·laboració de totes les administracions, fet sobradament acreditat per part dels 
ajuntaments, cosa que venia a dir una de les esmenes que hi afegíem. Son molts els 
que hem incrementat, d’una manera molt decidida, els pressupostos dedicats a aquest 
tipus de beques. No els hem augmentat sinó multiplicat en pocs anys. Aquí tots som 
representants dels nostres ajuntaments i sabem, per tant, de què estem parlant.  
 
Però, malauradament, veiem males notícies i puc parlar del meu Consell Comarcal, on 
hem conegut que la partida destinada a les beques menjador s’ha vist reduïda en 250 
milions d’euros, d’un total de 520 milions d’euros. Estem parlant pràcticament de la 
meitat, cosa que vol dir que es podrien quedar sense beca 1.500 nens i nenes, que 
han gaudit d’aquesta beca perquè estan complint barems i estan en la mateixa situació 
de vulnerabilitat social que en el curs passat. Això és incomprensible. No pot ser que 
nens i nenes que estan exactament en la mateixa situació de vulnerabilitat en un curs 
es vegin beneficiats per aquesta beca i no en el següent curs. 

 
L’altra esmena que presentàvem era contra el model i els criteris. Pensem que cal un 
canvi de model i, fins i tot, un canvi en la tramitació d’aquestes beques perquè les 
famílies, quan comenci el curs escolar, sàpiguen perfectament si en són o no 
beneficiàries. Per tot això i tenint en compte que se m’està acabant el temps, nosaltres 
no sols subscrivim sinó que ara votem aquesta moció. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

355 
 

La presidenta, senyora Conesa diu: Gràcies, senyora Díaz. Només li esmeno. Són 
250.000 euros i no 250 milions perquè, si fossin milions, li asseguro que, entre totes 
les administracions, no seríem capaços d’atendre-ho. Però l’hem entès perfectament.  
 
La presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana 
de Catalunya – Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En primer lloc, el que 
m’agradaria, és que quan fem Junta de portaveus i discutim les mocions, hem 
d’establir un sistema de metodologia que ens permeti que les esmenes, les contra-
esmenes i qualsevol aspecte literari de les nostres mocions no arribin a situacions com 
la d’ara, on alguns tenien coneixement i altres no. Per tant, segurament, permetin que 
faci una autocrítica, en aquest sentit, en nom de tots els grups polítics d’aquesta 
Diputació, ens estem equivocant en les maneres i en les formes de subscriure les 
mocions i de poder esmenar-les i discutir-les, sigui o no per manca de temps. Crec que 
haig de fer aquesta reflexió que toca perquè veurem, en les mocions posteriors, que hi 
ha esmenes i, segurament, afecten els treballadors i el personal d’aquesta casa, ja que 
no sols ens maregem entre nosaltres sinó també a ells. 
 
Dit això, referent a la moció, ens sorprèn quan parlem de dreta i esquerra –nosaltres 
som un partit d’esquerra- perquè tenim una moció que, fixin-se, la dreta més dura, i no 
es molestin els senyors del PP,  també la subscriu. Això vol dir que, en els continguts 
de les mocions, alguna cosa deu passar ja que segurament, algunes vegades, són 
més declaracions d’intencions que acords formals d’un posicionament polític clar, d’un 
voler dirigir la política d’una institució.  

 
Dit això, nosaltres vam demanar inicialment, al Grup d’Entesa, que, en la part 
expositiva, hi hagués alguns canvis que s’han produït, certament. No es preocupin, 
serem conseqüents i votarem a favor d’aquesta moció. Però també cal esmentar com 
ha anat tot el procés de per què una part de la ciutadania de Catalunya, com són els 
nostres infants, viu en una situació de vulnerabilitat com la que està vivint i que hem de 
garantir que no sols disposin d’un àpat segur al dia sinó que, moltes vegades, ho 
notem els que vivim a la trinxera de la política municipal, les situacions de malnutrició 
infantil afecten barris, pobles i ciutats de tot el país, cosa que requeriria un 
plantejament que anés més enllà d’un àpat diari. 

 
Dit això, també dir que, respecte de l’inici de la crisi econòmica en 2008, quan 
comença a haver-hi una situació de caos social al nostre país, la Generalitat de 
Catalunya, fixin-se, en el curs 2010-2011, quan no devia governar la mateixa opció 
política que ara, destinava trenta milions d’euros a les beques menjador i, en aquests 
moments, estem parlant del fet que, en el curs 2015-2016, el pressupost s’ha 
incrementat gairebé fins els cinquanta milions d’euros, gairebé. És cert que, 
percentualment, en això els donem tota la raó, estem en situació d’inferioritat respecte 
d’aquells anys, senzillament perquè el nombre de demandes s’ha triplicat i també cal 
dir que nosaltres, a veure, pensem que s’ha deixat que la gestió de les beques 
menjador és formalitzés des de cada territori, per la qual cosa, segurament, la gestió 
que en fa el Consell Comarcal del Baix Llobregat sigui diferent que la del Consell 
Comarcal d’Osona i diferent que la del Bages, perquè cada realitat territorial també és 
diferent per la seva situació social. No és el mateix, segurament, el percentatge d’atur 
al Baix Llobregat que el d’Osona, cosa que desencadena una diferent problemàtica 
social i, per tant, és lògic que hi hagi criteris diferenciadors a l’hora d’aplicar aquestes 
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beques. El que sí que es cert, recolzo els companys del Grup Socialista, és que cap 
nen, la situació social del qual no hagi canviat, no té per què veure canviats els criteris 
a l’hora de l’atorgament de la beca menjador d’un any per l’altre. 

 
Finalment, exposar que, com a Diputació de Barcelona, estem agraïts al diputat 
d’Educació, no pel que està fent ara mateix sinó pel que ha vingut fent en aquesta 
matèria, en els últims anys, donant suport amb un milió i mig d’euros, procedents dels 
pressupostos de la Diputació, a les beques menjador corresponents a l’etapa 
educativa 0-3 anys, cosa que no era una obligació competencial d’aquesta 
administració però, en canvi, com a programa complementari, ens hi hem abocat 
davant d’una greu situació de crisi econòmica i greu a nivell de crisi social. Aquesta 
administració n’ha pres consciència i aquestes polítiques són, cada vegada més, 
actives quan no és un element competencial nostre. I, finalment, només una petita i 
última conclusió: demanaria, al Grup d’Entesa, que, a part de dirigir-se a la Generalitat 
de Catalunya, a la plaça Sant Jaume, com el gran culpable dels mals que pugui patir 
part del país en matèria de beques menjador, que m’acompanyés, jo m’hi ofereixo en 
nom d’Esquerra Republicana de Catalunya, i crec que altres grups també estaran 
disposats a fer-ho, al carrer Mallorca, on hi una cosa que es diu Delegación del 
Gobierno de España en Cataluña, que alguna cosa hauria de fer pels ciutadans de 
Catalunya que ho estan passant malament. Dic això perquè no dirigim els trets només 
a la Generalitat, que sabem perfectament quines competències té i quins recursos té 
per poder actuar respecte a les problemàtiques socials que pateixen els ciutadans i les 
ciutadanes de Catalunya i de la demarcació provincial de Barcelona. També estaria bé 
que el Govern de l’Estat fes polítiques actives a favor de poder ajudar a pal·liar la 
situació de desnutrició infantil que viu una part de la societat del nostre país i que és 
absolutament greu. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup CiU, senyor García Cañizares, qui diu: Afegir 
algunes coses perquè el portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya ha 
intervingut, en el seu temps, en qüestions sobre les quals jo volia parlar. 
 
Primera qüestió. Som els únics que no hem signat aquesta moció però la votarem a 
favor, amb una certa sorpresa perquè el portaveu d’Entesa ens ha ubicat en un costat 
concret de les visions polítiques del país i, a la resta, en un altre, fet bastant estrany. 
Però, en tot cas, estarem d’acord a votar favorablement la moció, de la qual no vam 
ser signants justament per les contradiccions que té la seva part expositiva i, al llarg de 
les intervencions, s’han vist clares.  

 
La quantitat absoluta que la Generalitat ha aportat a les beques menjador aquest any i 
l’anterior supera les quantitats absolutes que hi havia abocat en altres anys. Una altra 
cosa és que la partida hagi baixat percentualment perquè la demanda de beques 
menjador ha crescut. Però hi ha dues qüestions importants que vull remarcar respecte 
de les aportacions de la Generalitat per a les beques menjador. Primera: la partida de 
beques és oberta, amb la qual cosa no només se n’ha augmentat la quantitat en xifres 
absolutes, sinó que la pròpia partida pressupostària està oberta a possibles 
incorporacions en el cas que la demanda per urgència sigui alta. Segona, i important: a 
partir del curs passat, el sistema d’atorgament de beques s’adequa als criteris i a les 
recomanacions fetes pel Síndic de greuges, per la qual cosa estiguin alerta quan 
diguin que el Govern de la Generalitat és qui ha decidit canviar el sistema 
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d’atorgament de beques i que aquest sistema ha perjudicat els alumnes i els infants. Si 
veiem com s’ha redactat aquesta nova manera de portar les ajudes, veurem que té a 
veure directament amb les recomanacions fetes pel Síndic de greuges. 

 
Una altra qüestió fa referència a la sensibilitat que puguem tenir alguns grups polítics. 
Que jo sàpiga, aquesta Diputació estava governada, el mandat passat, per un Grup del 
qual sóc encara portaveu avui i, en 2013, la Diputació de Barcelona va fer dos 
programes extraordinaris: un, de trenta milions d’euros, per als ajuntaments, que els 
podien destinar amb total llibertat a emergències socials, incloses beques menjador; 
l’altre, de 25 milions d’euros, era un programa complementari amb la mateixa finalitat, 
ajudes socials als ajuntaments, que les podien utilitzar lliurement per destinar-les a 
beques menjador si realment era el que necessitaven. 

 
Finalment, ja se n’ha parlat, vostès saben que aquesta Diputació va atorgar, per a 
beques menjador de llars d’infants, 1.500.000 euros el passat exercici i, en el 
pressupost que estem redactant, en aquests moments, per al proper exercici, queda 
clar que aquesta quantitat tendeix a créixer, fins i tot a doblar-se, per la qual cosa 
mostrem el nostre vot favorable als acords de la moció, que són molt clars, i el 
desacord amb la forma amb què s’ha redactat la part expositiva, que és la que 
ens ha portat a no subscriure la moció. Avui, després de la intervenció d’un dels seus 
ponents, hem vist que teníem raó de no acceptar aquesta part expositiva perquè ho 
explica amb una visió excloent d’alguns grups, posant-nos en un espai social que no 
ens correspon, en tot cas, tenint en compte que sis grups la signen i un no la signa.  
 
La presidència cedeix de nou, per al·lusions, al portaveu-adjunt del Grup Entesa, 
senyor Rodríguez Herencia, qui diu: Simplement, per al·lusions. Al portaveu del PP 
dir-li que crec que la distància que ens separa no és simplement una qüestió d’edats 
sinó, com he dit, és una qüestió de prioritats polítiques. Les dades són les que són i 
ara estem parlant de beques menjador perquè són una necessitat social que no està 
coberta i no és perquè sí, sinó perquè hi ha hagut retallades que han afectat aquestes 
partides. I les retallades no són perquè sí, sinó que són una qüestió de prioritats. Ja he 
posat un exemple sobre d’on podríem treure més diners per a beques menjador. I 
poso aquestes diferències entre les esquerres i les dretes perquè hi existeixen 
realment diferències sobre on s’han de destinar els diners en matèria d’educació. Bé. 
Puc continuar donant dades però són dades reals refrendades per UNICEF, no me les 
invento, i són també dades oficials. És qüestió d’una realitat. Gràcies. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió, 
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen. Els 
membres presents a la sessió són dels grups polítics següents: Convergència i Unió 
(14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - 
Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3). 
 
En aquest moment abandona la sala de sessions el president del Grup Partit 
Popular,  senyor Garcia Albiol. 
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2.- Moció que presenten els Grup Entesa, Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Candidatura de Progrés, Ciutadans – Partido de la Ciudadania  i 
CUP-PA de la Diputació de Barcelona, de suport a l’activitat industrial a la Planta 
de Valeo-Martorelles. 
 
Atès que la multinacional francesa ha presentat un pla per al trasllat de l’activitat 
industrial de la planta de Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de la 
plantilla i que a partir de l’1 de gener de 2016 deixa la planta catalana sense activitat. 
La direcció de l’empresa va retirar el pla de trasllat de l’activitat el passat dijous 15 
d’octubre, malgrat haver comunicat als representants dels treballadors i treballadores 
la seva voluntat de tancar definitivament la planta. 
 
Atès que des de l’any 2009 la planta de Valeo Martorelles ha patit diversos Expedients 
de Regulació Temporal d’Ocupació, fent que la plantilla hagi passat de 422 persones a 
257 actuals. 
 
Atès que el juliol de 2014 es va arribar a un acord amb la direcció que garantia la 
producció fins al 2019 amb possibilitats d’arribar al 2024. 
 
Atès que la situació de Valeo-Martorelles és una mostra més del greu empitjorament 
de les condicions laborals, i de vida, de la població, deguda a la nefasta reforma 
laboral, ja que amb l’anterior marc legislatiu aquesta mesura no hagués estat possible. 
 
Entenent que no estem davant d’una mesura de caràcter econòmic ja que el cost final 
del producte fet a la planta catalana només el 10% és relatiu al personal de producció i 
incloent tècnics i direcció el 22,5%. Que el 70% dels cost és imputable al propi grup 
que és qui fixa el preu de la matèria primera més el tant per cent que descompta la 
matriu. 
 
Atès que la gran majoria de la producció és comprada per clients situats a Catalunya 
(NISSAN 18%, VW-SEAT 54%) i la resta es distribueix en PSA 6%, recanvis 13%, 
infecció 3%, d’altres, 6%. Fins i tot a nivell logístic és injustificable la mesura. 
 
Atès que la situació de Valeo-Martorelles sembla una obsessió per part de la direcció 
de Valeo a l’estat espanyol, que tal i com s’ha manifestat públicament i reiteradament 
no vol la continuïtat de la planta catalana. Tot això quan la matriu anuncia que el 
primer semestre del 2015 ha augmentat els beneficis en un 34%. 
 
Per totes aquestes raons, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

1. Reclamar a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta de 
Martorelles amb un pla industrial de recorregut negociat amb la representació dels 
treballadors i treballadores. 

 
2. Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que 

intercedeixi a favor de la planta de Martorelles i faciliti el diàleg entre les parts. 
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3. Demanar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi davant de 

la matriu francesa. 
 
4. Donar el nostre suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la representació sindical 

en defensa de l’activitat a l’empresa i pel manteniment dels llocs de treball. 
 
5. Demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per protegir la 

producció de Valeo- Martorelles. 
 
6. Donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa de Valeo- Martorelles, a les 

representacions al territori de CCOO, UGT, i CGT, a la direcció de Valeo, al 
Departament d’Empresa i Ocupació i a la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula a la diputada del Grup Entesa, senyora 
García Ripoll, qui diu: El Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona presenta 
aquesta proposta de moció en suport del manteniment de l’activitat industrial de 
l’empresa VALEO al municipi de Martorelles i la presentem amb l’ànim que pugui ser 
aprovada amb el màxim consens possible. 
 
La moció ens va ser lliurada pel Comitè d’Empresa de VALEO-Martorelles i està 
actualitzada, en part, per les darreres informacions. Proposem que el Ple de la 
Diputació de Barcelona se sumi a altres administracions, especialment ajuntaments, 
que ja han expressat el seu suport a la plantilla de VALEO, el qual té com a objectiu 
aconseguir que l’empresa VALEO no traslladi la seva activitat, ubicada a la planta de 
Martorelles, a Saragossa, que l’empresa continuï la seva activitat més enllà de juny del 
2016, com així ha anunciat el Comitè d’Empresa, i respecti el seu compromís 
d’activitat fins al 2019, explicitat en un pla industrial presentat per la mateixa empresa. 

 
Tal com diu el primer acord de la moció, reclamem a la direcció de VALEO que 
garanteixi la continuïtat de la planta de Martorelles, amb un pla industrial de recorregut 
negociat amb els representants dels treballadors i les treballadores. Estem parlant del 
futur de 257 famílies que viuen angoixades pel seu futur i estem parlant del nostre 
teixit productiu industrial, imprescindible per mantenir l’ocupació a Catalunya. Ens 
referim a una empresa rendible que té els seus principals clients a Catalunya, 
especialment les plantes de NISSAN i SEAT. L’última notícia apareguda als mitjans de 
comunicació és que l’empresa està cercant inversors per reconvertir la planta de 
Martorelles i es quedin amb els treballadors que no volen desplaçar-se a Saragossa. 
Encara tenim un marge de temps per convèncer l’empresa de quedar-se aquí i que 
aquí continuï la seva activitat industrial. 

 
Per totes aquestes raons, demanem, des del Grup d’Entesa, a tots els grups el vot 
favorable a la moció. Dir també que els companys i les companyes, treballadors i 
treballadores de l’empresa VALEO volien assistir a aquest Ple però tenien, avui 
mateix, una reunió a l’empresa fruit d’aquesta situació i, per tant, agraeixen la 
presentació de la proposició aquí i justifiquen la seva no assistència avui aquí. 
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A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: El 
Grup del Partit Popular agraeix que s’hagi presentat aquesta moció, molt diferent a 
l’anterior, perquè, si ho recorden, vaig dir que s’havia de presentar aquí perquè era de 
justícia defensar VALEO, el mateix que havíem fet amb SOLVAY. De totes maneres, 
no s’han pogut estar de posar en la moció que tot és culpa de la reforma laboral i, 
malgrat això, hi votarem a favor, perquè, clar, s’ha de buscar algun culpable de torn i 
Déu nos guard que no el tinguéssim. I no l’és la reforma laboral, en aquest cas, sinó 
que és un problema de deslocalització en el qual VALEO té una manera de fer amb la 
qual, en aquest cas, no estem d’acord, perquè creiem que Catalunya és un bon lloc 
per a la indústria de l’automoció. Però no s’han pogut estar de fer això. 
 
En qualsevol cas, subscrivim la moció i no ens hi hem adherit perquè no hem tingut 
temps. Jo vaig ser fora la setmana passada. Hi votem a favor i crec que, si al final 
s’aconsegueix que aquests treballadors, en tenim alguns a Badalona, es quedin i 
continuïn treballant a la planta de Martorelles, haurà estat un èxit col·lectiu de tots 
plegats. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, donem ple suport al que es 
planteja en aquesta moció per part d’Entesa, però només afegir dues reflexions. La 
primera és que, en la Junta de portaveus, vam estar parlant sobre el fet que la reforma 
laboral, així ho va transmetre el Partit Popular, no era un dels motius de conflictivitat a 
la planta de VALEO. Home, jo els diria que és obvi que, quan es flexibilitza el lliure 
acomiadament dels treballadors del nostre país, qualsevol multinacional té molt més 
fàcil acomiadar-los i deslocalitzar-se. Si no disposéssim d’aquesta reforma laboral, ho 
tindrien més complicat per tirar-ho endavant. Per tant, només és una part dels motius 
expositius de la moció que cal tenir en compte. 
 
Dir-los-hi que és obvi que, fixin-se, tots els grups que tenim eurodiputats, aquest tema 
s’ha portat al Parlament europeu perquè VALEO no es deslocalitzés, tenim, en el fons 
de la qüestió, dos problemes greus. No tenim legislació que protegeixi els nostres 
treballadors i treballadores que treballen en multinacionals, mentre que altres estats de 
la Unió Europea tenen un sistema legislatiu que dificulta que qualsevol multinacional 
es pugui deslocalitzar. I és obvi que si Catalunya no estès en mans d’un Estat que no 
protegeix els treballadors des d’aquest punt de vista i tinguéssim estructures d’Estat, 
entre elles un sistema legislatiu que protegís els interessos col·lectius del país i dels 
seus treballadors, això implicaria dificultar que una multinacional pugui dir avui “blanc” i 
demà “negre”, i demà-passat “gris”, que és el que ha passat a la planta de VALEO. 
Recordem que fa uns mesos, VALEO es comprometia a garantir els llocs de treball i 
l’activitat econòmica de la planta de Martorelles fins el 2019. En pocs mesos, VALEO 
canvia d’opinió i diu: “en 2016 me’n vaig a Saragossa”. Per tant, és obvi que no ens 
funciona el sistema legislatiu respecte a la ubicació de certes multinacionals que 
utilitzen el món per a uns interessos clarament privats i un capitalisme que, a vegades, 
no té en consideració els efectes socials sobre la classe treballadora, per la qual cosa 
faig aquesta reflexió com un element -nosaltres hi donem suport- que requereix, ja que 
l’Estat no protegeix els seus treballadors, anar cap a una nova voluntat, cap a un nou 
país que garanteixi, amb el seu sistema legislatiu, la defensa dels treballadors i de les 
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treballadores, sobretot dificultant que les multinacionals es desubiquin, com ja passa 
en altres països de la Unió Europea. 

 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups polítics següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya 
- Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 
3.- Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, de suport i 
compromís actiu de la Diputació de Barcelona amb la Banca Ètica a Catalunya. 
 
A Catalunya hi ha una tradició de construcció d’instruments de finances ètiques que ja 
té més de quinze anys. La feina de sensibilització i construcció de moltes entitats 
socials i persones ha anat donant els seus fruits i, avui, Catalunya és una de les 
regions d’Europa amb més presència d’entitats de finances ètiques. 
 
Entitats com Coop 57, Oikocrèdit, Triodos Bank o Fiare Banca Ètica han esdevingut la 
primera opció financera de moltes persones i entitats que volen veure els seus  
estalvis compromesos amb la construcció d’una economia social i solidària. I, de fet, 
aquesta ha estat una resposta social que ha fet possible que, durant la crisi, moltes de 
les cooperatives i entitats socials del país hagin trobat una sortida a les seves  
necessitats financeres en aquestes entitats, quan la resta els tancava les portes. 
 
La societat catalana ha respost, de manera exponencial a aquestes propostes, que és 
cert que encara demanen un esforç perquè la seva operativa i la seva implantació no 
són les de les entitats financeres que dominen el nostre mercat, però que compensen 
aquest esforç amb escreix quan ens fixem en els resultats assolits. 
 
El nostre és un país excessivament bancaritzat i, per tant, tot el que sigui caminar cap 
a la diversificació d’instruments de finançament és bo per a les nostres empreses i per 
als nostres ciutadans. Més encara després de la desaparició de moltes entitats 
financeres, cosa que ha convertit el nostre mercat en un oligopoli on, sovint, la lliure 
competència cada vegada costa més de veure’s-hi. 
 
Potser no tothom trobi lògic demanar a l’administració pública que faci un canvi sobtat i 
de grans dimensions cap a les finances ètiques, però tampoc sembla lògic que 
aquesta no es mogui en la mateixa direcció que ho fa la societat. 
 
La manera més simple de començar-hi a treballar és utilitzant-la com a qualsevol altra 
entitat financera, fent ús de la seva operativa bancària. 
 
La manera més interessant és fer un pas més enllà i mirar de trobar en quines àrees 
de la gestió pública podem trobar una major incoherència treballant amb entitats 
excessivament especulatives o amb una implicació social que, sovint, només forma 
part de les seves campanyes de màrqueting. En canvi, segur que podem trobar una 
confluència total amb els objectius de les entitats de finances ètiques en àmbits com la 
cooperació, el medi ambient, les polítiques socials, la cultura o la promoció de 
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l’ocupació en els àmbits de l’economia social i el tercer sector, per citar-ne alguns. En 
aquests àmbits de la gestió pública, té tot el sentit del món que es busqui la creació 
d’aliances amb les entitats de finances ètiques.  
 
La gestió dels diners públics acabarà sent molt més eficaç i eficient, social però també 
econòmicament, si avancem en aquesta direcció. 
 
És per això que el Grup Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu proposa al Ple de la 
Diputació l’adopció dels següents acords: 
 
1. La Diputació de Barcelona treballarà de manera activa amb la Banca Ètica a 

Catalunya. 
 
2. Establir contacte en els propers tres mesos, des de l’aprovació d’aquesta moció, 

amb les diferents entitats de Banca Ètica que treballen a Catalunya, conèixer el 
seu funcionament i serveis i avaluar adequadament als òrgans col·legiats de 
govern les possibilitats de col·laboració, per tal de decidir quins recursos 
econòmics de la Diputació de Barcelona disponibles s’hi poden dipositar. 

 
3. Traspassar a aquestes entitats (paral·lelament als contactes), la gestió bancària 

de la partida pressupostària dedicada a Cooperació al desenvolupament de 2016 
(4.660.768 euros al pressupost de 2015) o el seu equivalent. 

 
4. Fer difusió d’aquesta iniciativa als municipis de la demarcació de Barcelona, tot 

promocionant i divulgant els valors que es desprenen i impulsen la banca ètica i 
social. 

 
5. Comunicar aquests acords al departament d’Economia i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de Finances, a tots els grups amb 
representació al Parlament a resultes de la convocatòria electoral del 27 de 
setembre de 2015, a les entitats financeres esmentades, al col·lectiu FETS 
(Finançament Ètic i Solidari), a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a l’Associació de Municipis per la 
Independència, a tots els Consells Comarcals de la província i als 311 municipis 
de la demarcació.   

 
La presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu-adjunt del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyor Duran, qui diu: La CUP-Poble Actiu presenta aquesta moció, de suport i 
compromís actiu de la Diputació de Barcelona amb la banca ètica a Catalunya, en el 
que intentarem que sigui una constant: presentar mocions que impliquin, d’alguna 
manera, la pròpia Diputació a fer coses. No m’allargaré perquè la moció ja ho explica 
perfectament.  
 
Nosaltres busquen aquesta implicació de la Diputació i busquem aquest estudi dels 
serveis en els quals pugui col·laborar amb la banca ètica. Hem fet aquesta proposta 
inicialment a la Junta de portaveus. La primera proposta d’aquesta moció contemplava 
que, al final del mandat 2015-2019, la Diputació pogués treballar, amb un mínim del 
20% del seu pressupost, amb entitats de banca ètica, un apartat que considerem que 
ja és possible, a dia d’avui, perquè hi ha entitats que poden absorbir aquest volum de 
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pressupost però, a més d’agrair les aportacions dels diferents grups, en el sentit de 
retirar aquest 20% per facilitar-ne l’apropiació i les aportacions rebudes recentment, les 
quals agraïm així com també agraïm el suport dels grups que, finalment, ens 
decideixin donar suport. I és molt important, per a nosaltres, el fet que les 
administracions públiques, en aquest cas, la Diputació de Barcelona, siguin 
capdavanteres en el desenvolupament de l’economia social i solidària.  
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, 
senyora Sierra, qui diu: En principi, nosaltres havíem valorat molt positivament la 
moció i havíem pensat votar-hi a favor, però el que passa és que, en aquest últim punt, 
el 3, que ens ha arribat fa poc temps i és nou, no tenim temps per valorar-lo i, per tant, 
ens abstindrem. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Agrair al Grup 
de la CUP-Poble Actiu el fet d’haver presentat aquesta moció. Crec que ens permet fer 
un debat des de l’inici del mandat. És el moment de fer-lo, abans de presentar els 
pressupostos i de debatre com s’aplicaran. Nosaltres som un dels grups que van 
suggerir al Grup CUP-Poble Actiu afegir-hi alguna cosa més, perquè enteníem que 
podia facilitar-ne l’aprovació i, també, la gestió del propi acord. Perquè entenem que el 
que correspon aquí és donar suport a les entitats de banca ètica però, també anar 
impregnant i fer pedagogia no sols a la Diputació sinó, també, al conjunt del 
municipalisme català, sobre la necessitat de replantejar-nos què fem amb els béns 
comuns, que són també els recursos que les administracions tenen i, per tant, com es 
gestionen i tramiten.  
 
De fet, en el seu moment ja vam plantejar, en un Ple anterior, on ubicàvem els dipòsits 
de la Diputació de Barcelona, on els teníem i quins, a qui i per a què estaven donant 
interessos. Entenem que els recursos públics han de donar, sobretot, interessos 
públics en el sentit de benestar i, per tant, enteníem que la voluntat d’aquesta moció 
era activar el treball amb la banca ètica. Nosaltres vam fer arribar tres propostes al 
Grup CUP-Poble Actiu i veiem que ha pogut incorporar-hi les tres, les quals volen 
buscar, en definitiva, aquesta activitat. Crec, com que el mandat és llarg, que el primer 
pas es seure, veure què podem fer cadascú i comprometre’ns a treballar amb la banca 
ètica, veient quins són els recursos de la Diputació disponibles per anar-hi treballant i 
fer operativa la implicació de la banca ètica en el mandat de la Diputació. El mandat és 
llarg, per la qual cosa aquest no serà l’últim dia que parlem d’aquest tema i haurem 
d’insistir-hi probablement, perquè creiem que és un tema necessari, en aquests 
moments, que defensa el que és clau per a nosaltres: els recursos públics són un bé 
comú que tots i totes hem de defensar. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, en vam parlar a la Comissió 
Informativa i a la Junta de portaveus. Nosaltres demanàvem que es pogués esmenar i 
veig que finalment s’ha esmenat. Surt l’aportació del 20%, no perquè no estiguéssim 
d’acord sobre que el 20% dels recursos del pressupost de la Diputació de Barcelona 
com a institució anés dirigit a la banca ètica. Entenem i estem totalment d’acord amb la 
CUP que hem d’anar cap a un sistema d’economia social, tal com ha anat fins ara el 
sistema bancari, bàsicament privat i, no cal que en parlem, ha estat caòtic i nefast per 
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al conjunt de la ciutadania. Per tant, és bo que anem cap a un nou model de gestió 
bancària, sobretot amb un sistema que sigui molt més social. Estem d’acord amb això.  
 
No estàvem d’acord en aplicar un percentatge concret, sobretot per la dificultat jurídica 
i legal que podria comportar això. Voldríem plantejar una esmena en el punt 3, que 
és afegir que, quan es planteja dedicar per a la cooperació al desenvolupament, en 
2016, 4.660.000 euros, afegir que això es faci sempre que sigui jurídicament 
possible. Perquè pot haver-hi algun element, des de la Intervenció, que ens digui que 
aquesta partida no pot ser jurídicament possible i ha d’anar a un sistema de concurs o 
diferent al plantejat. Per tant, fer-ho sempre que sigui jurídicament possible.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Doncs una mica en el sentit que deia el portaveu d’Esquerra. En 
un primer moment, nosaltres vam dir, a la Junta de portaveus, que assegurar el 20% 
del pressupost consolidat de la Diputació era complicat perquè hi ha qüestions que 
poden portar problemes, en el sentit que la banca ètica, per exemple, no fa crèdits a 
llarg termini, per la qual cosa queda exclosa dels concursos quan n’hi hagi. O que una 
part del pagament de les nòmines dels treballadors, que és una part molt important de 
la partida pressupostària, tingui en compte la banca ètica. O els pagaments a 
proveïdors, que aquests acceptin que vinguin per la banca ètica. Per tant, això era 
complicat i celebrem aquesta modificació. 
  
Estaríem d’acord amb el fons del punt 3 però hauríem de fer aquesta reforma en la 
forma per una raó molt senzilla: estem parlant del 100% de la partida econòmica 
dedicada a cooperació al desenvolupament, fet que ens obliga a destinar aquest 100% 
de la partida a treballar amb la banca ètica, però exclourem les ONG dels concursos o 
dels actes de desenvolupament que puguin fer a països tercers perquè no treballen 
amb la banca ètica? Deixarem de subvencionar o ajudar a Metges sense fronteres, per 
dir algú, perquè no té en compte la banca ètica? Per tant, com a recomanació a 
aquesta Àrea, entenc que ho podria i ho hauria de fer -tenim el compromís- però que 
no ens trobem després en el parany, a l’hora d’ajudar a una ONG, que té un programa 
que és bo i mereix, per tant, el nostre ajut o la nostra col·laboració directa, de no poder 
ajudar-la perquè no hi ha la possibilitat d’aportar una part d’aquesta partida econòmica 
per mitjà d’una altra entitat financera. El que deia el portaveu d’Esquerra: si poguéssim 
afegir, en la mesura que ens sigui possible i amb la voluntat política, crec que aquí 
parlem, sovint, de la voluntat política o del posicionament polític, que s’acosti el més 
possible al 100% de la partida. 
 
Intervé de nou el senyor Duran, qui diu: En primer lloc, agrair la disponibilitat i el to 
dels diferents grups que hi han intervingut. D’una forma o altra, han manifestat la seva 
voluntat de tirar endavant aquest punt. Intentaré donar resposta a algunes de les 
intervencions.  

 
Ens sobta que la portaveu de Ciutadans digui SÍ a la Junta de portaveus i dir que 
estaria disposada a acceptar un 20% del pressupost consolidat de la Diputació de 
Barcelona quan el que finalment es planteja a la moció és una partida que no arriba als 
cinc milions d’euros i entenem que, clar, si el pressupost inicial de la Diputació és de 
870 milions d’euros, per no parlar del pressupost consolidat, doncs és una partida que 
considerem simbòlica. 
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Respecte a la qüestió específica del punt 3, nosaltres no tenim cap impediment en el 
fet que, si la senyora secretària general ho considera, hi hagi l’afegitó ”sempre que 
jurídicament sigui possible” o la forma que s’escaigui. D’alguna manera, nosaltres hi 
havíem posat l’afegitó últim, o el seu equivalent, en el sentit de dir: “Escolta, creiem 
que la partida de cooperació al desenvolupament és prou significativa pel que 
representa de banca ètica i social i, si no és possible en aquesta partida específica, 
doncs una partida equivalent, que estaria al voltant dels cinc milions d’euros, cosa que 
creiem perfectament factible” En aquest cas, diríem a l’equip de Govern, que està 
elaborant el seu Pla de mandat fins al 2019, que seria bo que, tant si aquesta moció 
tira endavant com si no, hi tingués present en aquest PAM la col·laboració amb la 
banca ètica.  
 
Per al·lusions, intervé de nou la senyora Sierra, qui diu: Quan nosaltres vam 
comentar aquesta moció en el nostre Grup, vam dir això del 20% i aquí estan els meus 
companys com a testimonis. Després, a la Junta de portaveus, van intervenir els 
companys d’Esquerra i CiU en aquest sentit i jo hi vaig assentir amb el cap. No vaig 
considerar oportú tornar a dir el mateix i, per això, no ho vaig manifestar. Aquesta era 
la nostra objecció. 
 
La presidenta, senyora Conesa diu: Gràcies. Queda aclarit. Entenem que podem 
afegir aquesta consideració, d’acord amb la secretaria general i, per tant, els 
demanaria passar a la votació.  
 
Es procedeix, tot seguit, a votar el contingut de la moció en el benentès que l’apartat 
tercer dels acords tindrà el redactat següent: 
 
3. Traspassar a aquestes entitats (paral·lelament als contactes), la gestió bancària de 

la partida pressupostària dedicada a Cooperació al desenvolupament de 2016 
(4.660.768 euros al pressupost de 2015) o el seu equivalent, sempre que 
jurídicament sigui possible. 

 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (2), i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del 
grup Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat definitiu de 47 vots a 
favor i 3 abstencions. 
 
En aquest moment abandonen la sala de sessions la diputada senyora Martinez i el 
diputat senyor Ruiz. 
 
4.- Moció que presenten els Grup Entesa, Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Candidatura de Progrés, Ciutadans – Partido de la Ciudadania i 
CUP-PA de la Diputació de Barcelona, per a garantir un pacte institucional per a 
l’eradicació de les violències masclistes. 
 
Davant la xacra de la violència masclista a la nostra societat, que lluny de reduir-se, 
any rere any persisteix, tenim la obligació de desplegar tots els mecanismes al nostre 
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abast per combatre-la i garantir d’aquesta manera el dret fonamental a una vida lliure 
de violència per a les dones que la pateixen així com per a les persones del seu entorn 
immediat, fills i filles, que també en viuen les conseqüències. 
 
Considerem que davant aquesta xacra social totes les persones, entitats, actors 
socials i judicials i especialment les institucions públiques, estem citades a contribuir 
per totes les vies possibles a la prevenció d’aquesta violència, i a la atenció i 
recuperació de les persones que la pateixen. 
 
Segons associacions feministes, amb el que portem d'any a l’Estat Espanyol, 43 dones 
han estat assassinades per les seves parelles o ex parelles. Al 2004 han estat 59, al 
2003, 57, i d'aquesta manera podríem continuar fins al moment al que l'administració 
ha començat a comptabilitzar les dones víctimes mortals de violència masclista el 
2003. Des del 2004, any al que es va aprovar la Llei Orgànica del 28 de desembre de 
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere fins al 2014, més de 700 
dones han estat assassinades a l’Estat Espanyol per les seves parelles o ex parelles. 
 
A Catalunya, la xifra de dones assassinades per violència masclista al 2014 va ser la 
més alta dels últims 4 anys, segons dades de la Generalitat de Catalunya. Es constata 
a més un augment de casos entre dones de més de 65 anys. Així mateix, al 2014, a 
Catalunya, entorn a 12.000 dones han estat ateses per situacions de violència 
masclista. 
 
Aquestes dades ens demostren que no estem davant de circumstàncies puntuals, sinó 
que estem davant d'un sistema de violència estructural en el qual els assassinats són 
la punta de  l'iceberg. Aquesta violència estructural impregna tots els aspectes de la 
nostra societat, té múltiples components i manifestacions diverses. Segons la Llei 
5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, s'entén per violència 
masclista «la violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la 
discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de 
poder del homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o 
psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a 
resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit 
públic com en el privat». Així, la llei identifica com a violència masclista, no només la 
violència física, sinó també la violència psicològica, sexual i econòmica. 
 
Per totes aquestes raons, donat que les Diputacions son administracions claus pel 
reequilibri territorial de recursos i serveis a l’àmbit territorial supralocal. 
 
Atès el suport de la Diputació de Barcelona a les competències locals en matèria de 
polítiques de benestar ciutadà, educació, habitatge, economia i treball i salut pública, 
polítiques totes aquestes, necessàries per tal de lluitar contra la naturalesa multi 
dimensional de les violències masclistes i per tal d'aplicar-les als programes de 
prevenció, atenció, assistència, protecció, recuperació i reparació integral de les dones 
en risc, o que estan patint o hagin patit violència masclista. 
 
Donat que la llei catalana 5/2008 del 24 d'abril ,del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, estableix el principi de col·laboració i coordinació entre 
administracions públiques per oferir els serveis necessaris per la promoció de la 
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igualtat de gènere, la prevenció de la violència contra les dones i l’atenció i recuperació 
de les dones en situació de violència masclista. 
 
Donat que la demanda social cap a la responsabilitat de les administracions per posar 
en pràctica polítiques i recursos per afavorir la lluita contra les violències masclistes és 
cada cop més gran, i tenint en compte la creixent mobilització ciutadana, principalment 
del moviment feminista, contra aquesta xacra, a Catalunya, a l’Estat Espanyol i a nivell 
internacional. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
1. Fer un reconeixement explícit amb aquesta moció, al paper històric del moviment 

feminista en la lluita contra la eradicació de les violències masclistes, així com un 
reconeixement a les experiències de les pròpies dones que han passat per 
situacions de violència en tant que agents actives pel que fa a la recuperació de la 
situació. 

 
2. Col·locar el 7 i el 25 de novembre de 2015 a la façana d’un dels edificis de la 

Diputació una pancarta violeta amb el lema ‘Contra les Violències Masclistes’ i fer-
ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia internacional contra la violència cap 
a les dones. 

 
3. Donar suport pressupostari als serveis de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral 

per a les dones en situació de violència masclista, vetllant per l'equilibri territorial 
d'aquests servei, complint amb la Llei Orgànica 1/2004 i la Llei 5/2008, de 24 
d'abril.  

 
4. Assegurar aquesta línia d’actuació contra les violències masclistes al catàleg de 

serveis de la Diputació, amb línies pressupostàries específiques associades, i amb 
avaluacions d’indicadors per tal de definir el grau d’eficiència assolit. 

 
5. Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència masclista en tots els 

centres i etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar i amb la comunitat 
del lleure educatiu, i amb tots els actors socials de la ciutat. 

 
6. Manifestar el compromís per eradicar i actuar amb determinació contra qualsevol 

manifestació sexista, la segregació, la persecució i els estereotips sexuals en totes 
les actuacions, serveis, activitats culturals i d’oci que doni suport la Diputació.  

 
7. Establir un protocol específic per la prevenció i abordatge del assetjament sexual i 

l'assetjament per raó de sexe a la Diputació de Barcelona, tal i com preveu l'article 
28.2 de la Llei Catalana 5/2008. 

 
8. Promoure un acord de coregulació amb la Xarxa Audiovisual Local en forma de 

codi ètic amb criteris orientadors i reguladors de continguts ofensius i/o violents 
envers les dones. 
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9. Contribuir a garantir una atenció especial a les dones amb discriminació múltiple i 
altres col·lectius agredits per la violència masclista, com a persones amb diversitat 
sexual, migrants, amb diversitat funcional, en situació d'atur o dependents, i dones 
i nenes en situació de trata, i no incórrer en la victimització múltiple en els 
processos d'atenció. 

 
10. Contribuir a garantir una atenció especial als fills de les dones víctimes de la 

violència masclista als processos d’atenció i recuperació integral. 
 

11. Promoure la participació de la societat civil, en particular les organitzacions de 
dones, en la resolució d’aquest problema i afavorir les iniciatives de lluita i 
compromís per una vida lliure de violència masclista. 

 
12. Traslladar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, 

perquè en el seu seguiment i Informes al GREVIO per a l'aplicació del Conveni 
d'Istanbul que estableix el seu article 68, inclogui conforme als articles 7.3 i 18.2, 
les actuacions de l'administració local.  

 
La Presidència cedeix lús de la paraula a la diputada del Grup Entesa, senyora 
Pérez Castaño, qui diu: Presentant aquesta moció, volíem donar suport al moviment 
feminista, que és qui està promovent la marxa contra les violències masclistes del 
proper 7 de novembre. Aquesta és una moció que s’ha adaptat a les competències de 
la Diputació i que s’està presentant arreu del territori, amb més de 150 entitats i 
plataformes. 
 
Presentem aquesta moció per un pacte institucional i ho fem amb profunda tristesa i 
angoixa perquè, des que va entrar i es va presentar la moció a la Junta de portaveus, 
ja s’ha quedat obsoleta i hem de dir que les dades que presentàvem inicialment són 
incorrectes ja que, entre la setmana passada i aquesta, han estat assassinades tres 
dones, que han perdut la vida per una violència que no sembla un problema públic o 
polític a l’alçada de les brutals dimensions amb què es manifesta. 
 
Segons les dades oficials, avui són 39 dones assassinades a l’Estat espanyol per 
causes de violència masclista, 6 d’elles a Catalunya. Segons dades d’associacions i 
d’entitats de lluita contra les violències masclistes, són moltes més. Aquesta diferència 
té a veure, entre altres coses, amb la controvèrsia sobre allò que és el que assassina 
les dones: són els homes o el sistema violent en què vivim, la violència de gènere, el 
patriarcat? Són violències masclistes amb múltiples causes i amb les conseqüències 
horripilants que estem veient. Estem vivint un feminicidi. Creiem que, sens dubte, 
l’estem vivint a escala global. Ens afecta a casa nostra però, també, a altres països 
europeus i d’arreu del món. Hem hagut de recórrer al diccionari de la Reial Acadèmia 
Espanyola per portar aquí una definició tècnica, avalada a més per una institució 
oficial, del que significa “feminicidi” perquè el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans 
encara no recull aquest concepte i allò que no té nom no existeix. Segons la RAE, 
feminicidi és “l’assassinat d’una dona per raó del seu sexe”. 

 
Ara bé. Com podem lluitar contra aquest feminicidi? En primer lloc, hauríem d’acollir 
una definició àmplia del que signifiquen les violències masclistes per millorar la 
definició de les causes que estan provocant aquesta violència i, per tant, tenir els 
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mecanismes per neutralitzar-la. Una definició àmplia, que és la que reconeix la Llei de 
2008, sobre el dret de les dones a eradicar la violència masclista, que és on està 
basada aquesta moció. En aquesta Llei es reconeix una definició més àmplia no 
només de violència física sinó, també, de violència psicològica, de violència sexual i de 
violència econòmica, les quals  són, moltes vegades, l’inici d’una situació que pot 
acabar amb la vida de les dones i que,  per si mateixes, provoquen que totes les 
dones, també les que estem aquí, visquin permanentment en un estat d’alerta, 
incompatible, a més, amb el desenvolupament de les nostres llibertats i dels nostres 
projectes de vida. Aqueta Llei reconeix, també, i faig una esmena per un comentari 
que ens feien des del Grup de Ciutadans, que estem veient com augmenten les dades 
a la ciutat de Barcelona, els drets dels infants menors, fills i filles dependents, els 
quals, a més, com estableix a l’article 2 de la Llei, tenen garantits els drets sense 
perjudici del que estableix la legislació en matèria d’estrangeria. 

 
En segon lloc, també necessitem la voluntat política per poder tallar les violències i, 
per tant, per poder reduir els assassinats de dones, cosa que crec que és l’objectiu 
comú. Amb voluntat política, ens podem cuidar i podem cuidar les nostres ciutadanes. 
Aquest és l’objectiu bàsic i fonamental perquè les lleis poden ser un instrument però no 
seran mai, per si mateixes, suficients i, per això, avui volíem fer una crida a la 
col·laboració institucional i al compromís de la Diputació de Barcelona per portar a 
terme accions programàtiques de cara a eradicar totes les formes de violències 
masclistes, recollides algunes en aquesta moció.  

 
Emplacem la Diputació de Barcelona a prendre mesures contra les violències 
masclistes justament en aquest moment, on estem definint pressupostos i programes 
de cara a l’any vinent. La realitat ens demostra que el que tenim no és ni de lluny 
suficient. 

 
Volíem acabar instant la Diputació de Barcelona a exercir el rol d’institució que pot ser 
interlocutora amb altres institucions amb competències en aquesta matèria per arribar 
a acords que impliquin solucions duradores, transversals i estructurals, actuant a 
través de mesures coordinades en aquest moment d’emergència social. Pensem que 
aquesta interlocució i coordinació ha de ser un pacte basat en la voluntat política de 
les nostres institucions per acabar amb aquesta xacra. Crec que ens hauríem de trobar 
tots i totes en aquest desig. Posem, doncs, la voluntat política i els mitjans al nostre 
abast per fer-ho possible començant avui pel pacte d’Estat o començant a treballar en 
un pacte d’Estat contra les violències masclistes, fet que penso que és el que avui ens 
està exigint la societat de casa nostra.  
 
A continuació intervé la portaveu del Grup CUP-PA, senyora Rovira, qui diu: 
Nosaltres donem recolzament a la moció presentada però, tanmateix, una de les 
coses que ens inquieta de les diferents mocions, també d’aquesta, és que ho parlem 
en un moment concret en el temps i que ja no en tornem a parlar, fet pel qual creiem 
que té una rellevància important ja que la meitat de la població està en risc de ser 
assassinada. És així. No és demagògia sinó un fet real. Les dones, la meitat de la 
població, patim violències institucionals, violències econòmiques, violències per part 
dels mitjans de comunicació, fet que ens impregna i ens afecta directament com a 
persones i que, per tant, creiem que és una de les coses que s’han de tenir en compte 
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a l’hora de fer la política que fem des dels nostres municipis i, també, des d’aquesta 
Diputació. 
 
Per això, demanem que hi hagi una transversalitat de gènere en totes les polítiques 
que es facin, on es tinguin en compte els circuits que detecten la violència de gènere 
però, també, les diferents violències que patim com a persones a l’hora de treballar per 
aconseguir la igualtat, tant de dones com del col·lectiu LGTBI. Així doncs, creiem que 
ha d’haver-hi un procés progressiu, en els propers anys, per tal que hi hagi uns circuits 
de violència de gènere, en el conjunt dels municipis, que sigui el que ens mereixem les 
dones, on realment les treballadores tinguin garantits els seus drets, perquè ens 
trobem que les persones que treballen la violència de gènere no tenen formació, d’una 
banda, i mai no hi ha una gestió directa, per una altra banda, perquè no hi ha, malgrat 
que ens pesi, la municipalització del conjunt de serveis dels diferents municipis, per la 
qual cosa estan subcontractades per fundacions i empreses que no compleixen els 
seus convenis de treball. Creiem que això es fonamental: veure com les treballadores 
que treballen en l’àmbit de la violència de gènere tenen garantits els seus drets per tal 
que es pugui donar un bon servei a les diferents persones.  
 
També creiem important que, des de la Diputació, ara que s’està parlant de 
pressupostos, es destini una partida específica perquè el conjunt dels ajuntaments 
vegi cobertes les seves necessitats en aquests aspectes,  pel que fa a formació i pel 
que fa a donar pisos i allotjaments a les persones que estan patint violència de gènere 
i, sobretot, que hi hagi una actuació transversal en totes les polítiques de la Diputació. 
Que es tracti de manera transversal però també des de la interseccionalitat: entendre 
que, a cada persona, en funció de les seves condicions materials i de la seva 
procedència, l’afectarà la violència de gènere d’una manera o d’una altra. El patriarcat 
ens afecta a totes les persones d’una manera diferent. Per tant, creiem que cal 
treballar perquè aquesta visió impregni el conjunt de polítiques que es duguin a terme 
des d’aquesta Diputació. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Davant 
de qualsevol proposta de qualsevol iniciativa per aturar aquesta tràgica situació que 
viuen les dones al nostre país i a la resta d’Europa, que va creixent inexplicablement, 
per a mi, crec que, a qualsevol mesura que es prengui, s’ha de donar el suport i, per 
tant, votarem a favor d’aquesta moció. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, 
senyora Sierra, qui diu: Jo només volia agrair al Grup d’Entesa que hagi tingut en 
compte les nostres aportacions i, en la línia del que expressaven la senyora Pérez i la 
senyora Rovira, espero que no sigui una simple declaració d’intencions sinó que 
serveixi de veritat per posar fil a l’agulla i fer coses que tinguin una visualització 
pràctica més enllà de posar una pancarta el dia 27.  
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres hem volgut co-signar 
aquesta moció i afegiré poca cosa més, perquè ja ho ha explicat molt bé la diputada 
que ha fet la presentació per part del Grup d’Entesa. 
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Crec que tothom és conscient de la xacra i el drama que significa aquesta situació. 
Simplement, fer la reflexió sobre què passaria si tinguéssim més de 40 o 50 persones 
d’un determinat col·lectiu assassinades en el que va d’any. Doncs segurament 
estaríem en una situació d’emergència en el país i, malauradament, el que veiem és 
que fem els esforços necessaris però, segurament, no acabem de trobar la fórmula. A 
nosaltres ens hagués agradat més que aquesta moció s’hagués presentat en el Ple de 
novembre perquè sabem que se celebra el dia 26 de novembre, que és l’endemà del 
25 de novembre, però segurament entenem i intuïm que, atès que la marxa es farà el 
dia 7 de novembre Entesa l’ha volgut passar abans i, per tant, pensem que era oportú 
perquè precisament ens parla, en un dels acords, de col·locar de manera visible una 
pancarta els dies 7 i 25 de novembre. 

 
Donem suport a aquesta moció i la saludem, i creiem que és molt ben intencionada 
en el sentit que ens posa deures com a Diputació i com a món local. Expressem el 
suport als moviments feministes que treballen i ens posem deures però ens manca, 
precisament, poder garantir aquest pacte institucional. Crec que tindrem temps 
d’esmenar-lo al llarg del mandat o d’aquí a uns mesos. És imprescindible la feina des 
dels ajuntaments i també des de la Diputació però és que tenim altres administracions 
que estan obligades a treballar de la mateixa  manera decidida que ho fem des del 
món local, sense cap pas enrere. I, en aquest sentit, aquest pacte institucional que surt 
al títol de la moció, però que després no veiem a la part expositiva ni a la dispositiva, 
és el tema que crec que, a partir d’ara, hem de treballar per intentar reclamar aquest 
pas no enrere que abans deia. De qualsevol manera, la moció ja era prou llarga i 
extensa i ens posa deures. Ara ens toca complir-los i que això no sigui un brindis al 
sol, per la qual cosa, com no pot ser d’una altra manera, votarem a favor. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, nosaltres ja vam manifestar, a 
la Junta de portaveus, que hi votaríem a favor. Evidentment, no podem estar-hi en 
contra. En aquest cas dir que hi ha un total de catorze acords, tretze acords. 
Realment, potser perquè no hem mirat abans, hi ha un error en el punt 4, solapat amb 
el punt 5. De fet, el punt 4 diu: “Assegurar aquesta línia d’actuació contra les violències 
masclistes al Catàleg de serveis de la Diputació, amb línies pressupostàries 
específiques associades i amb avaluacions d’indicadors per tal de definir el grau 
d’eficiència assolit.”. Dir això perquè aquí s’ha ficat un cinquè punt que correspondria 
al punt 4 i, si els sembla, corregim al Grup d’Entesa.  
 
A part d’aquest aspecte, és evident que la violència masclista està suposant un 
feminicidi importantíssim, no només a la nostra societat i al nostre país, i tots els 
elements que puguem aportar per eradicar-lo són pocs. I jo diria més. La qüestió és 
que gran part de les propostes que es formalitzen en aquesta moció, amb la qual 
estem totalment d’acord, ja s’estan realitzant per part de la Diputació, tant l’anterior 
diputat com l’actual, Antoni Garcia; per la qual cosa hem de veure com, en matèria 
d’igualtat i ciutadania, no només s’ha manifestat a la Comissió Informativa, que estem 
treballant en aquest camp i estem treballant d’una forma activa, sinó que, fins i tot, en 
la preparació del Catàleg de serveis 2016 està totalment inclòs el punt 4 de la moció: 
donar recursos als ajuntaments per elaborar plans locals de prevenció i protocols 
locals i comarcals d’actuació, suport i gestió que fan els municipis en matèria de 
violències masclistes contra les dones. Per tant, és la Diputació de Barcelona qui 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

372 
 

aporta la majoria d’eines per poder treballar al món local, per poder fer no només una 
tasca d’actuació sinó una tasca de prevenció per eradicar la violència masclista contra 
les dones. 
 
Dir-los també, però, que tinguem en compte que podem anar aprovant mocions en 
aquest sentit però tenim un element, la LRSAL, que ens imposa el Govern de l’Estat, 
que diu que no podem actuar en segons quines qüestions que afecten la nostra 
societat. Per exemple, la LRSAL no preveu que puguem fer, al món local, plans de 
treball ni actuacions, ni tan sols disposar de partides econòmiques pressupostàries 
contra la violència masclista i el feminicidi que existeixen a la nostra societat. Ho dic 
perquè nosaltres podem fer el que podem fer i això és una denúncia contra la LRSAL, 
que intenta limitar les competències del món local, que, fixin-se, no han de limitar-se a 
competències que siguin l’enllumenat públic, les aigües del municipi o arreglar carrers i 
jardins, sinó que hi ha molts aspectes que afecten el dia a dia dels ciutadans del nostre 
país, que reclamen a l’administració més propera que hi donem atenció, hi posem 
recursos i hi actuem al respecte. 

 
Dir que ja estem fent, com a Diputació de Barcelona, part del que diuen els acords de 
la moció. Hi ha un programa específic contra la violència masclista, que ja es va 
acordar, a més, per al període 2015-2016 i es va renovar. Dir-los, també, que ens 
plantegem, per a la campanya contra la violència masclista del 25 de novembre, des 
de l’Àrea, que no sigui només una campanya d’un dia sinó que sigui, així ho hem 
d’intentar, permanent durant tot l’any a tots els municipis de la demarcació. Per tant, 
cada dia de l’any hem de fer campanya contra la violència masclista, perquè no pot ser 
que només en prenguem consciència un dia a l’any. Com heu dit molt bé, vivim una 
situació de feminicidi constant: 9 dones assassinades a Catalunya i més de 45 dones 
assassinades en el conjunt de l’Estat en el que portem d’any; per la qual cosa no pot 
ser que la nostra societat es mostri passiva sinó que hem de ser absolutament 
proactius en aquest sentit. 

 
Finalment, dir-los que estem absolutament d’acord amb la companya de CUP-Poble 
Actiu: no hi ha millor eina que la prevenció. Cal fer, per tant, prevenció social, i fer 
prevenció social significa que en molts dels col·lectius afectats hi ha motius d’exclusió 
social i econòmica al darrere, i si no posem les eines per eradicar les situacions 
d’exclusió social i econòmica, difícilment podrem, també, solucionar aquesta 
problemàtica.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Molt breument perquè som signants de la moció i ens preocupa 
aquesta qüestió, que no hauria de ser objecte de debat, ni aquesta ni qualsevol altre 
tipus de violència per raó de sexe, ideologia o grup minoritari. Des de l’Administració, 
hauríem de treballar per aconseguir que hi hagi una consciència social sobre el fet que 
tant les dones com les minories han de ser respectades i hem de respectar els seus 
drets i les seves llibertats.  
 
En tot cas, per incidir en el que s’ha anat dient, dir que no estem parlant d’una nova 
moció, sinó que ja hem parlat en altres plenaris sobre aquest tema i no ha estat una 
moció o unes intervencions que quedessin aturades per tornar-hi a parlar, ans al 
contrari, des d’aquesta administració, el Catàleg de serveis, com deia el diputat 
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Fàbrega, ja hi incorpora un programa d’ajuda als ajuntaments per lluitar contra la 
violència de gènere. I això des del 2013, i hi ha una voluntat de mantenir-lo i fer-lo 
créixer en aquest mandat, la qual cosa és una evidència, crec, de la voluntat d’aquesta 
administració. També empara la moció el Pla d’igualtat, que vam aprovar l’any passat, 
el qual s’ha d’anar implantant a mesura que la Comissió d’Igualtat es vagi reunint. Per 
tant, la voluntat d’aquesta administració, que demana l’acord 7 d’aquesta moció, s’està 
complint i hi ha voluntat, per part de tots els grups d’aquesta corporació. L’ajut als 
ajuntaments es manté, es mantindrà i tant de bo que no haguéssim de parlar 
d’aquestes qüestions que afecten una societat encara molt masclista i que hauria, 
segurament, és la feina més important que ens toca fer, d’actuar no només quan s’ha 
produït el problema sinó incidir en l’educació inicial, perquè la violència masclista és 
una qüestió d’educació i és l’arrel d’un problema que hem de fer anant desapareixent 
al llarg dels anys. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups polítics següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya 
- Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(9), Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 
5.- Moció que presenten els Grups Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal i Convergència i Unió de la Diputació de Barcelona, Entesa i CUP-PA 
de la Diputació de Barcelona, amb motiu del 75è aniversari de l’assassinat del 
President Lluís Companys i Jover, i per demanar l’anul·lació de la sentència del 
seu judici sumaríssim, i reclamar justícia universal i memòria històrica. 
 
El dia 15 d’octubre es va commemorar el 75è aniversari de l’assassinat del molt 
honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats 
franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una nació 
democràticament escollit a la història d’Europa, sentència que continua encara sense 
declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol.  

 
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat 
dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap 
valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu 
pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 
de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen 
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la 
dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals 
militars, entre ells el que condemnava el President Companys.  

 
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el 
recurs de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada 
pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència 
dictada pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena 
de mort el President Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren 
inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims 
conforme la llei 52/2007.  
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D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs 
de l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de 
França s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial, 
així com pel fet d’haver col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu 
agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els 
documents que van ser confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a 
l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució 
que és la seva legítima propietària.   

 
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els 
represaliats en situació d’indefensió, és a Argentina on els represaliats i les víctimes 
del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini 
en la coneguda ‘Querella Argentina’. Una querella on també hi ha la causa contra el 
President Companys a instàncies d’Esquerra Republicana, que participa de la 
denúncia contra l’Estat espanyol amb l’objectiu de restituir la figura del President 
Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal.  

 
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que 
no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat 
d’aquestes certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la 
Memòria Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. 
Com dèiem, Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la 
detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a 
declarar nul el seu judici.  

 
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha 
reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de 
víctimes de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de 
l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per 
anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes 
aquelles actuacions per a reparar el seu honor.  

 
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra 
és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova 
República Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la 
fraternitat i la justícia universal.  

 
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27 de 
setembre, hem assentat les bases per tal que la República catalana comenci a 
caminar. Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va 
protagonitzar, i que tants d'altres que el van precedir i tants d'altres que hem continuat, 
sabem que la lluita social i la lluita nacional és indestriable.  

  
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de la Diputació de Barcelona 
l’adopció dels acords següents:  

  
PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques 
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat 
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de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles 
actuacions oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat.   

 
SEGON. Instar el Govern de l’Estat espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor 
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar 
com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals 
declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de 
l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu 
necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat 
als efectes legals procedents.  

 
TERCER. Subsidiàriament, instar el Govern de l’Estat espanyol a modificar la llei 
d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal Militar amb la finalitat d’incorporar entre els 
requisits habilitants per procedir a la revisió d’una sentència ferma, la declaració 
d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, 
per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui 
van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei 
Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern de l’Estat per si 
mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les sentències 
declarades il·legítimes.   

 
QUART. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís 
Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba 
confiscada a l’arxiu d’Àvila.   

 
CINQUÈ. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de 
Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit 
democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer 
al fossar del Castell de Montjuic.   

 
SISÈ. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina 
mentre no siguin restituïdes les famílies.  

 
SETÈ. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del 
Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts Espanyoles, al Parlament Europeu, 
a l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica. 
 
La Presidència, cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, 
hem presentat aquesta moció, i agraïm la incorporació d’altres grups polítics que la 
recolzen, perquè creiem que és absolutament de justícia, no només per  la memòria 
del democràticament escollit pel poble català president Lluís Companys, assassinat pel 
feixisme, sinó per la memòria de totes les víctimes del feixisme durant la dictadura que 
va sofrir el nostre país. Per tant, entenem que aquesta institució, la Diputació de 
Barcelona, ha de fer aquest acte de desgreuge i, sobretot, demanar que l’Estat 
espanyol reconegui l’error que va cometre i que el feixisme i la dictadura encara no 
han passat comptes amb les seves pròpies víctimes. Fixin-se en el fet que hi ha un 
acord de la pròpia moció on no només fem referència al president màrtir Lluís 
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Companys sinó, també, a totes les víctimes que van patir quaranta anys de dictadura i 
feixisme a l’Estat espanyol i, és per això, que agraïm el recolzament i demanaríem el 
recolzament del conjunt dels grups polítics de la Diputació de Barcelona. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Afegiré poques coses més. Estem parlant d’una qüestió que hauria 
d’estar resolta des de fa anys, tenint en compte el que està passant, que és que s’està 
incomplint una llei, la 52/2007, que va decidir que s’havien de recuperar aquestes 
situacions i que s’havia d’anul·lar aquest judici sumaríssim. És curiós que això està 
aprovat des de fa una pila d’anys i que els governs de l’Estat encara no ho han resolt, 
per la qual cosa estan incomplint la llei. Sovint sentim dir que s’ha de complir la llei i 
que tots els ciutadans de l’Estat som iguals però, en aquest cas, veiem que la llei 
queda bastant de costat. I és greu perquè en un país on Ferrol no es diu ja El Ferrol 
del Caudillo, la lletra que Pemán va posar a l’himne nacional no s’utilitza perquè parla 
del “yugo y las flechas” i, als edificis de renda limitada, han desaparegut els símbols de 
la dictadura i feixistes. Sembla mentida que aquest país, on això, que ha anat succeint, 
ens faria entendre que aquest s’ha convertit en un país democràtic, tingui una llei 
aprovada fa anys pel president Zapatero, que és qui l’ha signada, així com l’anterior 
rei, i això estigui encara per decidir. Per tant, el que reclamem per enèsima vegada, en 
aquest cas, és que es faci cas a la Llei de memòria històrica i que, d’algú tan important 
com el president de Catalunya, qui va ser assassinat pel règim franquista per una 
qüestió d’ideologia política, no per una altra, es recuperi la seva memòria i la de la 
seva família, que quedi neta d’acte d’assassinat que va produir el franquisme, que hem 
denunciat per moltes vies, però que, en aquest cas, no hi ha manera que s’esmeni 
definitivament, i no serà perquè no s’ha demanat moltes vegades. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En primer 
lloc, agrair l’oportunitat de co-signar aquesta moció. Hi ha coses que ja s’han dit i  
intentaré no repetir-les. Ens semblava important situar tres idees complementàries que 
reforcen el perquè d’aquesta moció. 
 
En relació amb la Llei de l’Estat 52/2007, a la qual ja s’ha fet referència, nosaltres 
considerem que hem de rebutjar, criticar i qüestionar l’aplicació que en fan el Tribunal 
Suprem i la Fiscalia de l’Estat, amb la voluntat especial de no acceptar la revisió del 
conjunt dels processos de la dictadura, però, en especial, no revisar aquest procés  i 
declarar-lo nul de ple dret. En aquest sentit, creiem que no només aquest consell de 
guerra sinó les restants condemnes a mort de milers de ciutadans i ciutadanes que 
van defensar la legalitat s’han de revisar, cosa que, com sempre, no és només un 
problema d’interpretació de la Llei sinó de la voluntat d’aplicar-la.   

 
Manifestem la gravetat del simbolisme del càrrec representat pel president  Companys 
i entenem que és inacceptable la negativa a la petició d’aquesta revisió de nul·litat de 
ple dret del judici i, per tant, a la possibilitat de recuperació parcial de la figura del 
president Companys. Crec que també hem d’instar el Parlament per fer una part 
d’aquesta feina de continuar fent accions per impulsar canvis legislatius que portin a la 
nul·litat de ple dret i al restabliment de la memòria d’aquells ciutadans, molts d’ells 
catalans, que van lluitar per la llibertat i per la democràcia en definitiva, i jo crec, per, 
tant, que és encara més important, en un moment on parlem d’aquestes paraules tan 
claus, que el Parlament de Catalunya també defensi això. 
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Volem fer dos aclariments. Un, que ens sembla molt important, i aquí convidem no el 
PSC però sí el PSOE, qui va ser l’impulsor, com ha dit el portaveu de CiU, d’aquesta 
llei. Que els socialistes reflexionin perquè ens han dit en altres moments, en el 
Congrés, que aquests procediments havien de declarar-se il·legítims i que aquesta 
il·legitimitat ja els resolia, fet que és inacceptable per a nosaltres i espero que el Grup 
Socialista entengui, en el Congrés dels Diputats i en el Parlament de Catalunya, que 
no és acceptable la idea que es desprèn de la seva interpretació i la interpretació que 
fan el Suprem i la Fiscalia. Aquests judicis eren il·legítims i, per tant, ja són nuls, fet 
que no acceptem ni nosaltres, ni la majoria d’entitats memorialistes, ni la majoria de 
familiars vinculats a aquesta qüestió. S’han d’anul·lar les sentències i fer un 
pronunciament legal sobre aquest tema, per la qual cosa no volem més ambigüitats ni 
més subterfugis, que el que fan és intentar acontentar diferent gent. 

 
Per altra banda, volem fer una última referència, perquè ja en vam fer una aquí quan 
en parlàvem, el mandat passat, si recorden vostès. Nosaltres vam presentar una 
querella, la 594591, al Jutjat número 1 de Buenos Aires, una querella que instrueix la 
jutgessa María Servini, contra el franquisme i no vull allargar el Ple innecessàriament. 
Ja vam presentar una moció aquí, on també vam parlar de la nul·litat del judici al 
president Companys i a tots els lluitadors per la llibertat i la democràcia a Catalunya  
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, 
senyora Sierra, qui diu: Com diu la moció, el 15 d’octubre es va commemorar 
l’aniversari de la mort del Molt Honorable President Lluís Companys, assassinat a 
mans del feixisme, i, com no podia ser d’una altra manera, condemnem enèrgicament 
el franquisme, totes les dictadures, aquesta mort i l’assassinat de qualsevol persona. 
El Grup parlamentari de Ciutadans va votar al Parlament, el dia 27 de setembre de 
2013, a favor d’una proposta de Convergència i Esquerra Republicana de Catalunya; 
si vol, després li passo la nota de premsa, d’acord? 
 
Dit això, ens sobta la seva insistència sobre Lluís Companys enfront l’absolut oblit i la 
manca de reivindicació d’altres morts violentes de destacats membres de la 
Generalitat de Catalunya. El passat any, vam viure tota mena d’actes sobre 1714, 
alguns dels quals presentaven una visió de la història si més no particular, i, malgrat 
aquesta abundància d’actes sobre aquest període, no hi va haver cap, i si n’hi hagués 
hagut, si us plau informin-me’n, dedicat al primer president de la Generalitat que fou 
assassinat, que va ser en Francesc Valls i Freixas, mort en 1705 –per cert, aquest any 
no es va commemorar- durant un bombardeig austriacista. Clar, cal recordar que 
Barcelona era majoritàriament austriacista en 1705 -una ciutat “botiflera” segons la 
terminologia nacionalista-  quan es va produir el bombardeig sobre la ciutat, que també 
va venir del bàndol austriacista i aquí va morir el president de la Generalitat. I, l’any 
següent, en 1706 va morir assassinat el conseller en cap Francesc Nicolau i Santjoan, 
d’un tret al pit provinent del bàndol austriacista. La nostra pregunta és: per què el 
president Lluis Companys sí mereix una reparació i el president Valls i el conseller en 
cap Nicolau no? Potser perquè aquests darrers van morir a mans dels austriacistes i 
potser es desfà una mica el relat maniqueu dels austriacistes bons i els borbònics 
dolents. O potser perquè consideren que, en 1705 i 1706, no hi havia una 
democràcia?. Llavors, estarem absolutament d’acord amb vostès però, en aquest cas, 
potser hauríem de revisar moltes de les declaracions que s’han fet, que deien que la 
Catalunya d’aquella època era poc menys que un Estat federal i una democràcia. 
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Bé. Anem ara a la figura del president Lluis Companys. Si bé, com ja hem dit, 
nosaltres condemnem el seu assassinat a mans feixistes, no podem oblidar que ell, 
personalment, va autoritzar desenes de morts. Aquí porto una còpia de la Sentència 
377/1938, de 19 de novembre, que va ser confirmada pel mateix president Companys 
el dia 10 de desembre de 1938, on es condemna a mort set homes i sis dones. Per 
què es demana, llavors, que s’anul·li la sentència del judici sumaríssim al president 
Lluis Companys i no es demana que s’anul·li la sentència de 1938, com altres que ell 
va signar? Perquè Lluís Companys sí i J.A., S.C., J.S., C.T., J.V. i M.V., no? 

 
Finalment, el cinquè punt de la seva moció diu: “Reclamar, a tots els governs que van 
participar en la captura i l’assassinat de Companys, que participin en un acte de 
desgreuge”. Bé, cal recordar que el Govern que va assassinar Lluís Companys no 
existeix, afortunadament. Tenim, a Espanya, una democràcia que és qui ens permet 
ser a institucions com la Unió Europea. Si això no fos una democràcia, no hi podríem 
formar part. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Sí, presidenta, vull intervenir. Com 
no!. És que no he pogut encara processar tanta informació i estava intentant ordenar 
les idees però ho faré ràpidament. 

 
Crec que algunes de les respostes a les preguntes que hem sentit són evidents i, a 
més, venint d’una etapa obscura en què moltíssima gent va perdre la vida per lluitar 
per la llibertat i la democràcia, cosa que crec que tenim claríssima. A més, crec que 
aquesta moció és molt clara perquè ens parla no només del president Lluis Companys 
sinó, a més, de totes aquelles persones, homes i dones, que van ser assassinades en 
aquells moments per haver lluitat pels mateixos valors i, per tant, la simbologia és del 
president, evidentment, però també acompanyada per la de moltíssima gent. Com 
deia, una etapa obscura que va durar massa. Sortosament, ara som una democràcia i 
és el moment de la seva reparació. No parlaré pel Congrés dels Diputats, perquè no 
em pertoca, ni pels companys i les companyes del PSOE, però sí en nom del PSC i 
del Grup Socialista de la Diputació. 

 
Nosaltres estem absolutament d’acord amb els acords que proposa la moció i no ens 
podem sentir-hi més identificats. Efectivament, s’ha de demanar, amb totes les forces, 
aquesta anul·lació de la sentència del judici sumaríssim, i s’ha de reparar l’honor del 
president i, de pas, el del país i també del que representem. Nosaltres havíem parlat 
prèviament amb els grups proposants, atesa aquesta sintonia amb la moció i la seva 
part dispositiva, i havíem demanat -per això, fem una esmena in voce-  fet que hem 
consultat abans amb secretaria i proposem treure una petita part dels dos últims 
paràgrafs, que no aporta valor, a més, a aquesta moció i va en la línia del que acabo 
de dir. Per tant, del paràgraf que comença dient: “Tal com va dir el mateix Lluís 
Companys”, trauríem l’adjectiu “nova” i del següent, que comença dient: “Luís 
Companys va donar la vida i va morir per la República catalana” doncs treure la 
següent frase: “Aquest 27 de setembre, hem assentat les bases per tal que la 
República catalana comenci a caminar”. En principi, ens hem aparaulat que aquestes 
emenes serien aprovades i, si així és, votaríem favorablement aquesta moció. 
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La senyora Presidenta indica que com s’ha fet una esmena in voce, aquesta s’hauria 
d’acceptar els Grups signants de la moció. Els quatre Grups accepten les esmenes 
proposades i tot seguit es passa a la votació, entenent que els dos paràgrafs 
referenciats de la part expositiva tindran el redactat següent: 
 
“Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra 
és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La República 
Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la fraternitat i la 
justícia universal.  
 
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Sens dubte, el 
nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i que tants d'altres 
que el van precedir i tants d'altres que hem continuat, sabem que la lluita social i la 
lluita nacional és indestriable.”  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (9), Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3), els vots en contra del grup Ciutadans - 
Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció el grup Partit Popular (2), sent el resultat 
definitiu de 43 vots a favor, 3 vots en contra i 2 abstencions. 
 
6.- Moció que presenten els Grups Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal i Convergència i Unió de la Diputació de Barcelona, en defensa de la 
democràcia i el dret a decidir i contra la imputació d’autoritats catalanes per la 
celebració del 9N. 
 
La societat catalana ha expressat en diverses ocasions el dret a decidir de la nació 
catalana, i és àmpliament acceptat que a l’any 2014 i en concret el 9N més de dos 
milions de catalanes i catalanes van expressar lliurement la seva opinió mitjançant un 
procés participatiu.  
 
El Pacte Nacional pel Dret a Decidir ha reiterat que el Dret a Decidir el futur polític i 
institucional de Catalunya és inherent a la ciutadania catalana en virtut del principi 
democràtic i del dret que tenim com a nació. 
 
Tots els intents d’exercir aquest Dret no han sigut possibles per l’oposició del govern 
de l’Estat que mai ha proposat cap alternativa. 
 
El govern de l’Estat ha judicialitzat  tots aquest fets, defugint les seves responsabilitats 
polítiques en aquest àmbit, i generant una anomalia democràtica en el funcionament 
de les institucions, que priva a la ciutadania de Catalunya del dret democràtic a decidir 
el seu futur polític. 
 
En aquest sentit denunciem per antidemocràtiques les querelles adreçades al 
President de la Generalitat, Sr. Artur Mas, a la Sra. Joana Ortega, exvicepresidenta del 
Govern, i a la Sra. Irene Rigau, consellera d’Ensenyament, imputats pel TSJC pel 
procés participatiu del 9N. 
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Les entitats institucionals polítiques i significatives de la societat civil que integrem el 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir denunciem aquesta judicialització i ens mostrem 
corresponsables amb la convocatòria del 9N feta des de criteris democràtics i cívics i 
que ha sigut resposta massivament pel poble català. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Condemnar la judicialització del procés democràtic impulsat i promogut per 
la ciutadania de Catalunya i diversos agents polítics i socials, incloent el President de 
la Generalitat Artur Mas, l’exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, i la consellera 
en funcions d’Ensenyament, Irene Rigau, i que va fer possible la celebració del 9N. 
 
SEGON. Constatar que quan s’intenta judicialitzar els representants institucionals del 
poble de Catalunya (President, exvicepresidenta i consellera) automàticament aquest 
acte recau sobre els més de dos milions de ciutadans que varen participar de la 
jornada del 9N. 
 
TERCER. Sol·licitar que s’aturi el procés de judicialització que, per causes de voluntat 
política i democràtica, endega l’Estat espanyol contra el President Mas, 
l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau.  
 
QUART. Reclamar que s’acabi la ingerència política i judicial que l’Estat espanyol està 
realitzant contra el procés democràtic, cívic i pacífic que realitza la majoria del poble de 
Catalunya en la consecució lliure i democràtica del seu futur polític.  
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als portaveus dels grups polítics del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència del Govern espanyol, als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés 
de Diputats i Senat, i a la Presidència del Tribunal Constitucional.  
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup Convergència i Unió, 
senyor García Cañizares, qui diu: Penso que és molt evident per què hi portem 
aquesta moció. D’entrada, perquè ja està viciat, d’inici, el fet que hi hagi una consulta 
que no és una consulta perquè l’Estat espanyol no va permetre el que és normal en 
altres democràcies, especialment la britànica, que ha fet una consulta contemporània 
fa uns mesos. Per tant, viciat d’inici en el sentit de no permetre i, a més, portar a la 
justícia una qüestió que hauria de ser democràticament normal en un país normal: la 
gent que hi viu en un país ha de poder decidir quin és el seu futur a mig termini. 
Primera qüestió. 
 
Segona qüestió. Quan es proposa realitzar aquesta consulta, que no és exactament 
una consulta, es pretén que els ciutadans puguin exercir un dret de vot per ratificar què 
en pensen i quan l’Estat decideix que els artífexs o els que han pensat, des del Govern 
de la Generalitat, que aquesta participació ciutadana pot ser viable, concretament el 
president de la Generalitat, la vicepresidenta i la consellera d’Ensenyament, que 
gestiona, per tant, els instituts que van ser “col·legis electorals”, quan l’Estat els pensa 
imputar, estem dient que si ells van desobeir, és evident que els més de dos milions de 
ciutadans que hi vam participar estàvem desobeint, per la qual cosa seria lògic que la 
imputació no fos sols de tres persones sinó de 2.000.003 persones. 
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Una altra qüestió que creiem que deixa molt clara aquesta moció és el fet de portar a 
la justícia quelcom que hauria de ser de participació ciutadana. En moltes ocasions, 
hem dit que els ciutadans fan les lleis i sempre protagonitzen les revolucions, per la 
qual cosa, en els canvis importants que s’han produït al llarg de la Història, ja sigui en 
temps dels Àustries o dels Borbons, perquè pensem que són republicans i aquí 
s’esgota aquest discussió, el que és imprescindible és poder fer una revolució 
democràtica a partir de l’opinió d’una pila de ciutadans que decideixen que volen 
canviar algunes coses de la situació, d’una manera participativa i democràtica. 

 
A partir d’aquí, que això vagi per la justícia, i que vagi pel camí del Tribunal 
Constitucional és, creiem, un error polític, perquè, si hem de treballar des de les 
institucions des d’un punt de vista tècnic, no cal que hi hagin polítics en aquest país. Ja 
decidiran què s’ha de fer els tecnòcrates i les administracions, a través de la normativa 
ja existent a escala estatal. És important que els polítics i els ciutadans, que són qui al 
final decideixen, mentre els seus representants polítics proposen, es fonamentin i 
fonamentin les seves actuacions a partir del que vol la ciutadania i de les revolucions 
democràtiques que proposin. Per tant, donem el nostre recolzament a aquesta moció 
i al fet que les persones que van ser visibles el 9N siguin ajudades des de la ciutadania 
i des dels dos milions i escaig de persones que vam anar a votar. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Crec que som prou proposants d’aquesta 
moció, de fet, vam proposar-la nosaltres, perquè, sobretot, fixin-se, abans hem parlat 
del president Companys, únic president escollit democràticament assassinat a Europa 
i, per tant, tot el que vostè m’ha dit sobre referències històriques, que el tinc al pap,  
tinc la necessitat d’exposar-li, senyora Sierra perquè, clar, ens podem remuntar 
històricament als casos d’injustícia que hi puguin haver i han hagut en la història de la 
Humanitat, fins i tot al Cid Campeador, a qui segurament vostè li agradaria que féssim 
un homenatge i recordéssim les seves batalles i el que va patir, però el que sí li volia 
dir, en tot cas, és que Catalunya sempre ha de patir, allò que mai no ha entès ni vol 
entendre l’Estat espanyol,  i malauradament hi ha representants aquí a Catalunya que 
tampoc no ho volen entendre. Molt bé, estan escollits per una part de la ciutadania, 
cosa lícita.  
 
No hi ha cap situació a Europa occidental en què un Estat membre persegueixi 
políticament uns representants d’un territori d’aquest Estat membre. Digui’m si ha un 
cas. Sí: l’Estat espanyol. Persecució judicial contra una posició democràtica d’uns 
representants polítics: president de la Generalitat, vicepresidenta de la Generalitat i 
una consellera en actiu, per motius no de corrupció sinó purament de decisió política. I 
no ens trobaríem cap altre cas. Per tant, potser no tenim el problema aquells ciutadans 
de Catalunya que vam optar per una solució determinada i, segurament, haurem 
d’anar cap a posicions que molesten a alguns, que en diuen desobediència i altres 
diem d’obediència a la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya. I, per tant, el 
que no podem admetre ni acceptar de cap de les maneres és que l’Estat espanyol 
actuï judicialment contra els representants del poble de Catalunya senzillament per 
haver posat les urnes, senzillament per permetre, això hauria de ser la cosa més 
normal del món,  que els ciutadans de Catalunya puguem opinar lliurement sobre quin 
futur volem per al nostre país. I això que s’anomena “democràcia” i que hauria de ser 
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el més normal del món en qualsevol sistema democràtic, ves per on, l’Estat espanyol 
considera que estem fent un acte criminal. Per què?  
 
Mirin, ideològicament no estic al costat del president Mas, ni de la exvicepresidenta 
Ortega, ni de la consellera Rigau. Tampoc el meu Grup. I, segurament, altres grups 
tampoc. Però, quan porten a judici aquests tres representants del poble de Catalunya, 
automàticament ens estan jutjant a tots nosaltres, a tots, als més de dos milions de 
ciutadans que van participar en aquell procés democràtic del 9N, com deia el portaveu 
de CiU, a una gran part del poble de Catalunya. Per tant, mirin, el que hauríem d’estar 
qüestionant ara és si l’Estat espanyol és o no és un Estat democràtic, ja que s’omplen 
la boca dient que som un Estat democràtic i fan constant referència a una Constitució 
que, precisament, vol garantir el dret dels ciutadans a expressar-se lliurement, primera 
garantia que hauria de tenir qualsevol Estat de Dret, cosa que aquí no volen acceptar. 
 
Respecte al que plantegem en aquest moció, crec que aquesta és una moció molt 
clara, on no s’intenta només que no anem cap a un procés de judicialització, sinó que, 
a més a més, reclama, que l’Estat espanyol, que hauria de ser democràtic, no 
interfereixi en el camí que vol seguir la major part del poble de Catalunya, que és lícit. 
Hi tenim tot el dret. Per tant, qui pot qüestionar el dret de la ciutadania? Acabo. Dir-los-
hi, mirin, que poden fer les lleis que vulguin, poden fer els intents de judicialització que 
els doni la gana, però contra la posició d’una part important del poble de Catalunya, 
que no defalleix, que surt als carrers any rere any, que es manifesta a les eleccions, 
que es manifesta d’una forma massiva en l’última contesa electoral, no hi ha Govern ni 
sistema judicial que pugui aturar-lo.  
 
Per al·lusions, intervé de nou la senyora Sierra, qui diu: No és una defensa. És una 
cosa molt greu que ha dit aquest senyor sobre un homenatge al Cid. Home, si es 
tracta de l’obra literària, sense cap mena de dubte; si és al personatge històric, que era 
un mercenari a sou, per suposat que no. 
 
La senyora presidenta indica que queda aclarit i cedeix la paraula a la Portaveu del 
Grup CUP-PA, senyora Rovira, qui diu: Com tothom deu saber ja, des de la CUP-PA, 
sempre hem defensat el procés que hi va haver el 9N i des de la CUP-Poble Actiu 
defensem, també, la llibertat del poble per decidir el nostre futur, però no defensem tan 
sols la llibertat de totes les persones per decidir el seu futur pel que fa a l’àmbit 
nacional o l’encaix amb l’Estat espanyol, sinó que creiem que s’ha de defensar aquest 
dret en tots els àmbits de les nostres vides i, aleshores, el que ens sorprèn i ens 
inquieta és que es porti aquesta moció mentre que el mateix Govern de Convergència 
va ser qui va treure les urnes, quan la gent es va organitzar per fer un multireferèndum 
per votar sobre aquelles coses que ens afecten com a persones, fet que ens suposa 
una contradicció. I, de fet, estàvem amb el dubte sobre si votar-hi favorablement avui 
però, després de tots els esdeveniments que ahir van tenir lloc a la  ciutat de 
Barcelona i a la ciutat de Manresa i de les persecucions que s’estan fent al moviment 
llibertari, acusant-lo de terrorisme sense proves, i va haver gent a la presó un mes i 
després no havia cap prova incriminatòria, quan el Govern de Convergència  està 
duent aquestes pràctiques contra la gent que es manifesta de manera lliure contra el 
sistema econòmic actualment vigent, perquè pensa que no és vàlid ni ens permet viure 
amb dignitat, entenem que és cínic i no és just que votem a favor. Ens abstindrem. 
No hi votarem en contra però no és just votar-hi a favor quan, paral·lelament, el 
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Govern de Convergència i les persones implicades en aquesta moció concreta estan 
duent a terme aquesta persecució policial. Alhora que no és just tampoc quan 
Convergència també va fer el mateix, fins i tot compartint acusació amb Manos 
Limpias, contra les encausades dels fets del Parlament i, per, tant, com que som 
honestos i com que volem coherència en la pràctica política amb el que diem, ens 
abstindrem avui, en aquesta moció, posant per davant que, òbviament, defensem el 
procés del 9N, defensem totes aquelles persones que van sortir públicament al carrer 
per manifestar-se públicament i votar en aquelles urnes i defensem que cal continuar 
lluitant per la llibertat del nostre poble de manera democràtica i d’una manera real i que 
cal ja aconseguir la independència. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: El 
nacionalisme català d’enguany, el d’abans no ho feia tant o no ho feia, té la facultat 
d’embolicar-se, quan comet una fautoria, amb la barretina i la bandera, i es defensa 
posant-nos a tots en el mateix sac, i, clar, comparar Lluís Companys amb el president 
Mas, home, crec que hi ha una diferència. El senyor Mas no té les mans tacades de 
sang i el senyor Companys va estar empresonat pel Govern legítim de la República 
perquè va ser un golpista i, per tant, no s’estableix aquesta comparació. El senyor Mas 
ha pogut cometre un delicte, o el que se li atribueixi en el seu moment, però no ha 
estat empresonat per sublevar-se contra un Govern legítim, causant morts com es van 
causar l’octubre de 1934, i va estar empresonat, fins el 1936, per haver estat 
condemnat a trenta anys de presó per sedició. Dic això per la comparació que s’ha fet; 
ja sé que la moció era anterior però s’ha fet una comparació i dóna peu a comentar 
aquesta qüestió 
 
Els dos milions de ciutadans que van anar a votar no són els responsables, ho ha dit 
els senyor Mas, qui ha dit que ell era el responsable. Que afrontin la situació, que 
l’afrontin tots aquells que se’n diuen responsables, que van posar les urnes en contra 
del que deia el Tribunal Constitucional, en contra del que deien les lleis, i que es 
defensin amb les mateixes lleis que tenim, en un Estat de Dret i lliure com aquest; 
perquè, si no fos lliure, sinó controlat per qui abans hi hem citat, pel dictador Franco, 
no haguessin pogut treure les urnes al carrer i haurien passat les coses que passaven 
a la dictadura, que jo vaig viure, però com que s’ha donat aquesta situació, perquè la 
llibertat que tenim és tan gran que un fet com aquest es pot donar, doncs aquesta 
llibertat i aquest Estat de Dret ens permet que, en els Tribunals, un es defensi amb els 
arguments que cregui convenients a través dels seus advocats, com qualsevol altre 
ciutadà. I aquest moviment de justificar determinades situacions delictives embolicant-
se amb la bandera i posant-se la barretina, home, crec que els que ens dediquem a la 
política ens ho hauríem de fer mirar, perquè els nostres ciutadans podrien considerar, 
també, que les ordenances fiscals que fem no són democràtiques, no les accepten o 
no les volen pagar. Què en fem? Podem rebutjar les lleis i els ciutadans, que han 
d’acceptar les nostres ordenances, que avui hi hem portat, no les poden complir? És 
que una llei no és igual per a tots? És que aquesta República catalana que volen fer 
vostès seria així, amb la llei només per a uns? Volen convertir-la, i sóc republicà, en el 
nou feudalisme del segle XXI? Home, crec que hem de deixar que, en un Estat lliure i 
democràtic com el nostre, parlin els Tribunals i que diguin si es va cometre o no un 
delicte. Però mobilitzar totes les institucions, fer sortir tots els alcaldes amb la vara i fer 
que una institució com la Diputació de Barcelona s’hagi de posicionar a favor o en 
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contra d’una decisió que han de prendre els Tribunals em sembla que és, com a 
mínim, inqualificable. Vull respectar la institució. Nosaltres votarem en contra. 
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadania, 
senyora Sierra, qui diu: En primer lloc, si comencem pel nom d’aquesta moció, hem 
de dir que és incorrecta, perquè “dret a decidir” és una construcció agramatical, atès 
que li manca el complement directe que necessàriament exigeix un verb transitiu i, per 
aquest motiu, el concepte “dret a decidir” no s’ha traduït a cap llengua del món, 
perquè, quan intentes vendre aquest concepte, altres llengües del món no li troben cap 
sentit, amb la qual cosa els periodistes internacionals el tradueixen, normalment, per 
“dret a l’autodeterminació”. A més de ser lingüísticament agramatical, tampoc no és un 
dret reconegut per cap sistema legislatiu. 

 
En segon lloc, en la moció parlen, en el segon paràgraf, del dret que tenim com a 
nació. Bé. Perquè un lloc sigui considerat com a nació, en el sentit jurídico-polític del 
terme, aquest ha de ser un subjecte polític en el qual resideix la sobirania constituent 
d’un Estat, cas que no és el de Catalunya, no reconeguda en cap del lloc del món en 
aquest sentit jurídico-polític. De fet, ni tan sols la consideren a casa nostra perquè la 
majoria de catalans creu que no és una nació. L’enquesta més actualitzada, sobre 
aquest tema, que he trobat és de setembre de 2015, on un 45,5% dels enquestats 
prefereix referir-se a Catalunya com a “nació” enfront d’un 46,1% que prefereix els 
termes “comunitat autònoma” o “regió” i un 4,9% que prefereix un altre terme. En 
aquest sentit, cal recordar, per exemple, les paraules del president francès, François 
Hollande, qui ha reiterat, com totes les autoritats mundials, que Catalunya és una regió 
d’Espanya i va fer una crida -cito textualment- a “reafirmar la força dels nostres valors 
enfront les identitats regionals que volen ser nacionals”. Si el president Hollande diu 
“volen ser”, dóna per fet que no ho són. Tanmateix, cal recordar que, durant el 9N, es 
van recollir signatures per portar-les a la Unió Europea, però el senyor Martin Schultz, 
president del Parlament Europeu, es va negar a rebre els organitzadors i, finalment, 
ningú no n’ha volgut saber res d’aquestes signatures a la Unió Europea. És a dir, 
sembla que, a la comunitat internacional, no hi ha ningú que defensi aquest simulacre 
del 9N, llevat de la xenòfoba Lliga del Nord i un parell de congressistes ultradretans del 
Tea Party. 

 
En tercer lloc, parlen de querelles antidemocràtiques però la pregunta aquí és si els 
polítics estem per sobre de la llei o no. Nosaltres pensem que no i, tot i lluitar contra la 
politització de la justícia, que existeix tant a Catalunya com a la resta d’Espanya -per 
cert, mai no hem vist el Govern de Convergència fer res contra això- mentre aquestes 
lleis hi siguin s’han de complir i els polítics les hem de complir, exactament igual que la 
resta dels ciutadans. I, si algun cop creiem que el problema del separatisme català no 
se soluciona amb les lleis, no podem estar d’acord amb el fet que el 9N va ser un 
procés democràtic. Per això, citaré, en primer lloc, un professor molt del gust dels 
separatistes, el professor Buchanan, qui, en una entrevista del maig de 2014, 
preguntat sobre el tema català, va respondre: “No se puede hacer un planteamiento 
del tipo estamos a favor de la democràcia. Hagamos una votación en Cataluña y 
decidamos si queremos seguir formando parte del Estado. Eso no funciona así. El 
nacionalismo de una nación, un Estado no funciona. Eso no es democràcia”. Paraules 
del professor Buchanan, de la Universitat de Duke.  
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Per acabar, citaré les paraules d’una catedràtica universitària catalana, Teresa 
Freixas, de la Universitat Autònoma de Barcelona, qui escrivia la setmana passada: 
“Mienten cuando se asegura que, en Cataluña, hubo un acto de rebelión democrática 
el 9N. Nada de rebelión y de democrático, sólo un simulacro, porque las elecciones 
democráticas y los referèndums  democráticos se realizan conforme a procedimientos 
legales previamente determinados. Y el 9N no se ajustó a ningún procedimiento legal 
prestablecido” Per tot això, el nostre vot serà en contra.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Els haig 
de reconèixer que, per uns minuts, m’he sentit com Bill Murray (Lost in Translation). Ja 
no sé de què estem parlant en algun moment dels debats. Crec que, assumeixo i 
entono la meva culpa, els portaveus i les portaveus som els responsables de generar 
aquest ambient, per la qual cosa hem de fer un esforç per intentar debatre sobre el 
que estem parlant. En relació amb la proposta que fa el PP sobre la reforma del 
Tribunal Constitucional, no parlaré i només en centraré en la moció que tenim en 
consideració. 
 
Mireu, nosaltres com a Grup, defensem el dret a decidir i defensem la democràcia i 
creiem que posar les urnes no és un delicte, per la qual cosa rebutgem la politització 
de la justícia que s’està fent i, evidentment, exigim i demanem la separació de poders i 
creiem que aquest tema s’està tractant d’una forma absolutament errònia i que el PP, 
que és qui actualment governa l’Estat, no està afrontant la situació com l’hauria 
d’afrontar perquè creiem que, davant d’un conflicte, el que cal és diàleg i negociació. 
Lamentem la utilització, que creiem que és partidista, de les actuacions judicials. 
Entenem que la politització de la justícia a l’Estat espanyol vulnera principis 
democràtics com la separació de poders i no creiem que la Fiscalia hagi d’actuar com 
està actuant, per la qual cosa creiem que hi ha d’haver un replantejament de la seva 
actuació en aquest cas i en aquests casos, especialment en aquest cas. Els problemes 
polítics han de tenir una resposta política i, per tant, tot plegat em sembla lamentable 
la participació de Manos Limpias, de la ultradreta, etc.  

 
Creiem que l’únic que fa l’actitud del Govern és contribuir a crear un escenari  de 
polarització que, en el fons, tapa un conflicte que no només és polític sinó que també 
tracta sobre el model social i un debat en què la cohesió social està en risc. Per a 
nosaltres, en una situació de risc social com la que vivim, no és destriable l’escenari de 
construcció nacional d’un escenari de major cohesió social. Tot està en el mateix 
paquet i així ha de ser tractat, però, lamentablement, creiem que uns i altres 
retroalimenten aquesta fractura social. 

 
Donarem suport a la moció. Serem “solidaris” amb el Govern de Catalunya, que va 
impulsar la possibilitat de posar urnes al carrer. Creiem que hem de donar suport a 
aquells que les vulguin posar-hi democràticament i lamentem que aquesta solidaritat 
que el nostre Grup expressa avui no hagi estat corresposta pel Govern de la 
Generalitat en el cas, que s’ha comentat ja, del multireferèndum, quan es van posar 
urnes al carrer i el Govern les hi va retirar, o en actuacions contra vaguistes, en què la 
Generalitat no va ser solidària amb aquells que defensaven la llibertat i la democràcia. 
En definitiva, el que avui està fent aquest Plenari és donar un suport, potser una mica 
extemporani perquè el Govern de Catalunya va impulsar aquell acte democràtic el 9 de 
novembre de 2014, però també demanem que no s’oblidi, per part de les institucions 
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catalanes, que la democràcia pot ser representada també per la gent i els col·lectius 
que defensen, a peu de carrer, els drets i les llibertats de tots i totes. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: En aquest sentit, molt breument. En 
sintonia amb el que ara expressava el diputat Funes, tot i que el sentit del vot no serà 
exactament el mateix, hem arribat a un moment en el qual necessitem diàleg, crec, 
sobradament, que és la posició del PSC, i no sumar greuges.  
 
Parlava de la politització de la justícia. Jo parlaria de la judicialització de la política, que 
no pensem tampoc que sigui la via per intentar solucionar o sortir d’aquest conflicte. 
En qualsevol cas, nosaltres sí que vam votar en el Parlament la Llei de consultes. 
També vam advertir que aquesta llei no era l’eina per poder portar endavant una 
consulta com la del 9N però, en qualsevol cas, estem completament en contra i 
condemnem la judicialització d’aquest procés i de les tres persones imputades. 
Coincidim, en bona part, amb els acords de la moció, especialment en sol·licitar 
l’aturada d’aquest procés de judicialització, per raons evidents, per la qual cosa 
coincidim amb bona part dels acords però estem en desacord, també, amb la causa 
principal que ens ha portat a aquesta situació. El nostre Grup s’abstindrà. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11) i Entesa (7), els vots en contra dels grups Partit 
Popular (2) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció dels grups  Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9) i CUP - Poble Actiu (3), 
sent el resultat definitiu de 31 vots a favor, 5 vots en contra i 12 abstencions. 
 
La presidenta proposa introduir en l’ordre del dia de la sessió una moció d’urgència, 
presentada pel Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés, en relació amb la declaració institucional de resposta a la comunicació del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, consultant sobre l’oportunitat de fer, 
de manera simplificada, l’avaluació de l’impacte ambiental a l’Anella Metropolitana de 
400 KV al seu pas per Santa Coloma de Gramenet i dóna la paraula a la portaveu del 
Grup PSC-CP, senyora Díaz, qui diu:  Molt bé. Una ràpida motivació. No es va poder 
fer la declaració en el termini establert atès que l’acord es va prendre en un dels 
municipis afectats el dilluns passat i, després, perquè hi ha un termini de trenta dies, 
que explicaré ara, per donar resposta a aquest inici d’aquesta avaluació simplificada 
de l’impacte ambiental per part de Red Eléctrica Española, fet que vol dir que 
arribaríem tard al Ple ordinari de novembre. Per aquest motiu, demanem la urgència. 

 
La senyora presidenta diu: Moltes gràcies. Motivada la urgència, els demanaria la 
votació.  
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció, es va aprovar  per unanimitat, amb els vots 
favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics de CIU (13), ERC-
AM (11), PSC-CP (9), CUP-PA (3), ENTESA (7), PP (2) i C’s (3). 
 
Intervé de nou la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: És aquesta una moció que podia 
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haver estat perfectament una declaració institucional. Nosaltres no haguéssim tingut 
cap inconvenient, però també entenc que la premura en entrar-la i la premura per 
acabar de tancar la declaració no ho han fet possible; però no  haguéssim tingut cap 
problema. L’explicarem ràpidament. 

 
És un tema ja conegut perquè es va produir una declaració institucional, aquí, ara fa 
una mica més d’un any. Aquest procés continua i ara hi ha un tràmit molt important 
que cal explicar. Aquesta és una infraestructura que Red Eléctrica Española pretén 
construir per parts, de forma fragmentada. I el més important que hem de tenir en 
compte els ajuntaments afectats i aquesta corporació és que l’informe d’impacte 
ambiental s’ha de fer sobre tota la infraestructura i no per parts. En qualsevol cas, el 
que ara cal és fer costat a l’Ajuntament de Santa Coloma i als altres ajuntaments 
afectats per aquesta anella metropolitana i, sobretot, recordar una cosa que és molt 
important, n’hem parlat abans quan hem fet aprovacions en el Ple: és imprescindible  
parlar, quan parlem d’aquestes infraestructures, amb el territori, cosa que, d’una 
banda, ve reclamant l’Ajuntament fa molt de temps i venim reclamant des de la 
Diputació i, d’altra banda, tenir en compte una cosa bàsica: la Comissió Europea va 
acabar donant la raó, el juliol de l’any passat, a l’Ajuntament i va obrir un procediment 
administratiu d’infracció, contra l’Estat espanyol, per incompliment del Dret de la Unió 
Europea. Per tant, crec que el tema és suficientment important. Es tracta de rectificar 
això. El que demana, perquè no hem tingut temps de llegir els acords, com en altres 
ocasions, és reiterar la nostra oposició al projecte. 
 
La senyora Presidenta demana a la secretaria que faci la lectura de la moció. 
 
“MOCIÓ DE RESPOSTA A LA COMUNICACIÓ DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE CONSULTANT SOBRE 
L’OPORTUNITAT DE FER DE MANERA SIMPLIFICADA L’AVALUACIÓ 
D’IMPACTE AMBIENTAL DE L’ANELLA METROPOLITANA DE 400KV AL SEU 
PAS PER SANTA COLOMA DE GRAMENET.  
 
Red Eléctrica de España pretén des de juliol del 2009 tirar endavant fragmentàriament 
el desplegament d’una nova anella metropolitana de molt alta tensió. 
 
En el cas de Santa Coloma de Gramenet, intenta executar com a projectes autònoms 
una subestació (SE Gramenet), i la suposada modificació de les línies a 200kV 
Sentmenat - Sant Fost - Canyet - Sant Andreu - Can Jardí, per a la connexió a 400kV 
Pierola - Santa Coloma. 
 
Des d’aquell moment, el projecte compta amb l’oposició activa de la ciutadania i del 
seu Ajuntament, coordinats a través de la plataforma conjunta originàriament 
anomenada “Aturem la MAT”. 
 
El 9 d’octubre de 2012 (ampliat posteriorment mitjançant escrit de 24 de maig de 2013) 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va presentar, davant la Direcció de Medi 
Ambient de la Comissió Europea, una queixa per la vulneració de la normativa 
ambiental comunitària en el cas dels projectes fragmentaris citats. 
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El 10 de juliol de 2014 la Comissió Europea va donar la raó a l’Ajuntament i va obrir 
procediment administratiu d’infracció contra l’Estat Espanyol per l’incompliment del dret 
de la Unió Europea a l’observar indicis greus de vulneració de la normativa ambiental 
comunitària, donat que mancava i manca un tràmit essencial, l’avaluació d’impacte 
ambiental. 
 
El 10 d’octubre de 2015, representants de la companyia REE van manifestar en 
premsa que s’estava acabant l’estudi d’impacte ambiental de la MAT a Santa Coloma 
de Gramenet, qüestió que, d’haver estat certa, hagués vulnerat novament la legislació 
ambiental, que determina que cal consultar al territori afectat. 
 
El 13 d’octubre de 2015 l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va rebre, de part 
de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, un escrit on es comunicava que REE ha sol·licitat 
l’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada. La comunicació consulta a 
l’Ajuntament sobre el particular, i li dóna 30 dies hàbils per a la resposta. 
 
Atenent que aquesta Corporació ja es va manifestar el mandat anterior, donant suport 
a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en relació a la MAT i després de les 
consideracions expressades, proposem al Ple d'aquesta Corporació els següents 
acords: 
 
1. Reiterar la seva oposició al projecte per manifestament innecessari, i recordar a 

Red Eléctrica de España que a data d’avui no ha estat capaç de demostrar el 
contrari. 

 
2. Recordar que REE es veu ara obligada a fer l’estudi d’impacte ambiental perquè 

les institucions comunitàries van obrir procediment d’infracció a l’Estat Espanyol 
per manca d’avaluació d’impacte ambiental 

 
3. Exigir que, tal i com les institucions comunitàries demanen, l’estudi comprengui 

la totalitat de la nova línia de 400kv proposada, és a dir tota l’anella 
metropolitana que s’ha intentat construir fragmentàriament. 

 
4. Rebutjar que s’intenti solventar l’estudi d’impacte ambiental per la via 

simplificada tal com especifica una resolució publicada al BOE, tot vulnerant la 
llei, menystenint el posicionament de les institucions comunitàries i furtant a la 
ciutadania de Santa Coloma de Gramenet el dret a participar en aquest procés. 

 
5. Manifestar el suport del Ple d'aquesta Corporació a la Declaració aprovada en el 

Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet del dia 26 d'Octubre 
d'enguany. 

 
6. Traslladar aquesta declaració a la DG de Medi Ambient de la UE, al Ministerio de 

Industria y al Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la 
Secretaria d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, a la DG d’Energia i a la DG 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya y a Red Eléctrica de España, 
SA.” 
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La presidència dóna la paraula de nou a la portaveu del Grup PSC-CP, senyora 
Díaz, qui continua la seva intervenció dient: Breument perquè no havia acabat i em 
quedaven trenta segons per reiterar la importància de la unitat d’acció del principal 
ajuntament afectat, però també de la resta dels ajuntaments afectats, de la Diputació, 
de l’AMB -esperem que es pugui aprovar quelcom en aquest sentit- i de l’oposició 
activa, tant de la ciutadania com dels ajuntaments, que ha estat coordinada per la 
plataforma Aturem la MAT. Per poder aturar això, torno a dir, és imprescindible 
aquesta unitat d’acció, que s’ha de perpetuar en el temps. 
 
A continuació intervé el portaveu-adjunt del Grup CUP-PA, senyor Duran, qui diu: 
CUP-Poble Actiu subscriurà aquesta moció. Era simplement una qüestió de forma. 
Creiem que totes les mocions que subscriuen els partits polítics les han de subscriure 
els portaveus o els presidents dels grups. En aquest cas, com que subscriu aquesta 
moció la senyora Núria Parlón, que no sabem si ho fa en condició d’alcaldessa de 
Santa Coloma o de vicepresidenta cinquena sense atribucions. En tot cas, si anem 
errats, ja ens corregiran.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Primer, 
manifestar sobre la moció. L’he llegit i he buscat on estaven les culpes del Partit 
Popular. No les he trobat, cosa que m’ha estranyat, i he vist que això era una cosa de 
2009 que va iniciar el senyor Clos i va acabar el senyor Sebastián. Per això, la culpa 
no és del Partit Popular. 
 
Dient coses una mica més serioses, sobre la contradicció de ser signada per la Núria 
Parlón no farem esment. Hi ha una certa contradicció en la moció, que reitera 
l’oposició, fet que condiciona, crec, demanar que després s’hi facin estudis. És a dir, 
fem propostes en una cosa a la qual ens oposem. Potser reiterar l’oposició seria més  
oportú però, en qualsevol cas, hi votarem a favor encara que les presses, crec, han 
donat peu al fet que no estigui suficientment polida. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Ciutadans – Partido de la Ciudadania, 
senyora Sierra, qui diu: Només per donar-hi el nostre suport i ens agradaria haver-
la signat perquè un dels nostres diputats és de Santa Coloma. 
 
A continuació intervé la presidenta del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu: Com 
ara deia la portaveu de Ciutadans, també demanaríem co-signar aquesta moció. 
Seguint una mica el que ha explicitat la portaveu socialista, ens hagués agradat que 
fos una declaració institucional perquè ho va ser al Ple de l’Ajuntament de Santa 
Coloma amb el suport de tots els grups municipals, però entenem la urgència i, 
òbviament, l’hem ratificada perquè és una qüestió de trenta dies presentar les 
al·legacions.  
 
També ens agradaria, i els hi diu una regidora de Santa Coloma, que si estem 
debatent aquí aquesta moció s’haguessin incorporat altres municipis que també estan 
molt afectats per aquest traçat, perquè una de les nostres “grandes bazas”, si així m’ho 
deixen dir, és que aquest és un projecte global, perquè una de les estratègies de Red 
Eléctrica Española és el fraccionament del projecte, i això hagués ajudat a aquesta 
concepció del fet que això és una sola línia i que és una línia global. 
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Breument, m’agradaria apuntar dues coses essencials d’aquest projecte i, des de 
sempre, hem buscat, per això, aquest consens ciutadà i polític per oposar-nos a 
aquest projecte. D’una banda, és un projecte fraccionat i considerem un despropòsit 
l’estratègia del Ministeri per evadir i no presentar la declaració d’impacte ambiental, 
sense tenir en compte que és una línia global Precisament, aquesta és la nostra 
primera batalla: és un projecte global i com a tal l’hem d’entendre. D’altra banda, és un 
projecte fraccionat però també és un projecte simplificat, fet que explica per què s’ha 
de debatre aquest moció a dia d’avui. És un projecte simplificat perquè el Ministeri i 
Red Eléctrica Española s’acullen, en aquest cas, a la via simplificada, vulnerant així la 
llei i fent-ne un frau. Tots els nostres esforços seran per defensar que això no és 
possible atenint-nos a la llei i, en el cas concret de Santa Coloma, al fet que és una 
línia amb una subestació projectada dins els termes del nostre municipi.  

 
Com els deia, el nostre Grup considera que cal manifestar la necessitat del que 
anomenem “alternativa zero”, que simplement és l’explicació que no volem la MAT a 
Santa Coloma ni enlloc, ni soterrada ni aèria. Per què? Perquè, i això ja és 
característic del nostre Grup, del Grup d’Entesa, aposten  per un model energètic que 
no podem compartir i qualsevol defensa d’aquesta alternativa que podríem contemplar 
no estaria en la línia del que nosaltres anomenem un model energètic basat en 
l’eficiència, l’estalvi, l’increment de les energies renovables i que permeti la 
descentralització i la diversificació de les fonts energètiques. Per tant, un model que 
fugi d’aquestes grans autopistes, com és el cas de la MAT. Aquesta moció, per tant, 
reflecteix un pas més enllà en la nostra lluita contra la MAT al nostre municipi, una 
lluita que m’agradaria dir que és col·lectiva i liderada, des d’avall, per les entitats 
ambientalistes en defensa del medi ambient de la nostra ciutat. M’agradaria fer un un 
reconeixement i un esment -espero que hi arribi- a una plataforma de Santa Coloma, la 
Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i Can Zam, que es va posar a treballar, 
des del primer dia, en aquesta matèria. També, un reconeixement al moviment veïnal 
de la ciutat, que sempre ha estat donant recolzament, intentant garantir la unitat del 
moviment “No a la MAT de Santa Coloma”, però no podem oblidar tampoc, com els 
deia, que féssim un esforç per traslladar els acords als altres municipis afectats per 
aquest traçat i que no perdem mai de vista que aquest és global i no hem de regatejar 
esforços per aturar la MAT. L’aturada de la MAT a Santa Coloma no tindria cap sentit 
si no l’acompanyem amb una declaració clara que digui que no volem aquest model al 
país.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En aquest cas, també demanaríem que 
fóssim inclosos a la moció, si li sembla bé al Grup Socialista, i també dir que, a part de 
Santa Coloma de Gramenet, hi quedés inclosa també la resta de municipis afectats. 
 
En tot cas, estem davant d’una moció que afecta el territori, per la qual cosa les 
competències en matèria energètica no haurien de ser de Red Eléctrica Española ni 
de l’Estat, sinó que haurien de recaure en el conjunt del territori afectat. Nosaltres som 
partidaris de fer un replantejament del model energètic que tenim al nostre país i, 
segurament, hauríem d’anar, com altres grups ja han dit, cap a un model basat en les 
energies renovables, un model energètic que sigui sostenible i pròxim. L’oposició a la 
MAT, com fa uns anys ja es va notar a les comarques gironines i del nord de la 
demarcació de Barcelona, era perquè es tirava endavant una infraestructura que 
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anava contra els interessos del territori afectat, no s’havia parlat amb la gent i tenia 
una important afectació sobre l’entorn natural. Jo diria, i segur que tots ho estem 
demanant, que hem d’anar cap a un model d’energia sostenible i renovable, cosa que 
vol dir que cada territori ha de ser capaç de produir la seva pròpia energia i no 
dependre d’energies que ens venen a través de grans autopistes i que són fabricades 
per les grans nuclears.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: En tot cas, per dir que nosaltres també estem d’acord a 
subscriure la moció. Haguéssim volgut pactar una declaració institucional, de la qual 
seríem signants, d’acord amb la declaració institucional que es va pactar en aquesta 
mateixa sala en el passat mandat.  
 
La senyora presidenta diu: Per al·lusions, dono la paraula a la vicepresidenta 
cinquena i, a més, com a alcaldessa d’un municipi afectat, li agraeixo que hagi 
presentat la moció i que també es compti amb els municipis del territori que estem 
afectats.  
 
La vicepresidenta cinquena, senyora Parlon diu: Sí, gràcies. De fet, l’estratègia de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en la defensa del pas d’aquesta 
infraestructura ha estat sempre, precisament, cercar l’abast de la globalitat de la línia i, 
per tant, evitar que Red Elèctrica Española, amb la seva imposició de la subestació i la 
MAT en el pas de Santa Coloma de Gramenet, obviés que aquest és un projecte que 
afecta molts municipis. 
 
Per això, sempre hem demanat, i així ho hem remarcat en l’estratègia de defensa 
jurídica, que l’abast de l’estudi d’impacte mediambiental -posteriorment, la Comissió 
Europea ens va donar la raó- fos per al total del traçat de la línia, per la qual cosa hem 
elevat com a Ajuntament, sempre i en tot moment, la nostra petició no només pel pas 
parcial per Santa Coloma de Gramenet sinó pel conjunt dels municipis afectats. D’aquí 
ve la importància que aquest debat es faci, també, a la Diputació de Barcelona,  a 
l’AMB i al Parlament -en el seu moment, quan jo era parlamentària ho vaig demanar-  i 
sempre comptant, ho vull remarcar, amb la complicitat del conjunt de forces polítiques, 
que és d’agrair que avui es produeixi aquí. 

 
Nosaltres ho vam fer per via d’urgència perquè Red Eléctrica Española, com ja han 
explicat els diferents portaveus, ha optat per la via còmoda del procés simplificat, que 
ens acota la possibilitat de fer les al·legacions a aquest projecte que, com a 
Ajuntament, farem i, per tant, ho hem fet simplement per presses  Per tant, demanaria 
a la presidenta convertir la moció en declaració institucional, tal com es va aprovar a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, perquè és un procés, tal com apuntava la 
nostra portaveu, que sempre ha comptat amb la unitat d’acció tant de les nostres 
institucions com de la pròpia ciutadania i creiem que és important que aquí es 
reflecteixi i es mostri de la mateixa manera. 

 
Sotmesa a votació, la moció fou aprovada per unanimitat, amb els vots favorables dels 
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de CIU (13), ERC-AM (11), PSC-CP 
(9), ENTESA (7), PP (2), C’s (3) i CUP-PA (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a 
favor. 
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Tot seguit, la presidenta indica que la moció tindrà la consideració de Declaració 
institucional amb un redactat idèntic al que tenia originàriament la moció i que es farà 
arribar a aquells organismes que  correspongui, tal com s’hi indica en el text. 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE 
RESPOSTA A LA COMUNICACIÓ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE CONSULTANT SOBRE L’OPORTUNITAT 
DE FER DE MANERA SIMPLIFICADA L’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DE 
L’ANELLA METROPOLITANA DE 400KV AL SEU PAS PER SANTA COLOMA DE 
GRAMENET.  

 
Red Eléctrica de España pretén des de juliol del 2009 tirar endavant fragmentàriament 
el desplegament d’una nova anella metropolitana de molt alta tensió. 

 
En el cas de Santa Coloma de Gramenet, intenta executar com a projectes autònoms 
una subestació (SE Gramenet), i la suposada modificació de les línies a 200kV 
Sentmenat - Sant Fost - Canyet - Sant Andreu - Can Jardí, per a la connexió a 400kV 
Pierola - Santa Coloma. 

 
Des d’aquell moment, el projecte compta amb l’oposició activa de la ciutadania i del 
seu Ajuntament, coordinats a través de la plataforma conjunta originàriament 
anomenada “Aturem la MAT”. 

 
El 9 d’octubre de 2012 (ampliat posteriorment mitjançant escrit de 24 de maig de 2013) 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va presentar, davant la Direcció de Medi 
Ambient de la Comissió Europea, una queixa per la vulneració de la normativa 
ambiental comunitària en el cas dels projectes fragmentaris citats. 

 
El 10 de juliol de 2014 la Comissió Europea va donar la raó a l’Ajuntament i va obrir 
procediment administratiu d’infracció contra l’Estat Espanyol per l’incompliment del dret 
de la Unió Europea a l’observar indicis greus de vulneració de la normativa ambiental 
comunitària, donat que mancava i manca un tràmit essencial, l’avaluació d’impacte 
ambiental. 

 
El 10 d’octubre de 2015, representants de la companyia REE van manifestar en 
premsa que s’estava acabant l’estudi d’impacte ambiental de la MAT a Santa Coloma 
de Gramenet, qüestió que, d’haver estat certa, hagués vulnerat novament la legislació 
ambiental, que determina que cal consultar al territori afectat. 

 
El 13 d’octubre de 2015 l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va rebre, de part 
de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, un escrit on es comunicava que REE ha sol·licitat 
l’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada. La comunicació consulta a 
l’Ajuntament sobre el particular, i li dóna 30 dies hàbils per a la resposta. 

 
Atenent que aquesta Corporació ja es va manifestar el mandat anterior, donant suport 
a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en relació a la MAT i després de les 
consideracions expresades, proposem al Ple d'aquesta Corporació els següents 
acords: 
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1. Reiterar la seva oposició al projecte per manifestament innecessari, i recordar a 

Red Eléctrica de España que a data d’avui no ha estat capaç de demostrar el 
contrari. 

 
2. Recordar que REE es veu ara obligada a fer l’estudi d’impacte ambiental perquè les 

institucions comunitàries van obrir procediment d’infracció a l’Estat Espanyol per 
manca d’avaluació d’impacte ambiental 

 
3. Exigir que, tal i com les institucions comunitàries demanen, l’estudi comprengui la 

totalitat de la nova línia de 400kv proposada, és a dir tota l’anella metropolitana que 
s’ha intentat construir fragmentàriament. 

 
4. Rebutjar que s’intenti solventar l’estudi d’impacte ambiental per la via simplificada 

tal com especifica una resolució publicada al BOE, tot vulnerant la llei, menystenint 
el posicionament de les institucions comunitàries i furtant a la ciutadania de Santa 
Coloma de Gramenet el dret a participar en aquest procés. 

 
5. Manifestar el suport del Ple d'aquesta Corporació a la Declaració aprovada en el 

Ple de l'Ajuntament de Sta Coloma de Gramenet del dia 26 d'Octubre d'enguany. 
 

6. Traslladar aquesta declaració a la DG de Medi Ambient de la UE, al Ministerio 
Industria y al Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la Secretaria 
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, a la DG d’Energia i a la DG de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya y a Red Eléctrica de España, SA.” 

 
Abandonen la sala de sessions les diputades senyores Recasens i Fandos  

 
7.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació 
i pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la 
Junta de Govern. 
 
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la Corporació i 
pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre els números 8077 al 
9347, ambdós inclosos, de l’any 2015, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern corresponent a la sessió ordinària de data 23 de setembre de 2015. 
 
La presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu-adjunt del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyor Duran, qui diu: Sabem que és tard, intentarem ser breus, en la mesura 
que puguem. El primer decret a que farem referència és el 8030, de Nomenar personal 
eventual d’assessorament especial de la Diputació de Barcelona. En aquest cas és el 
nomenament de dues assessores de Barcelona en Comú. Al començament de la 
legislatura es va prendre la decisió que hi haurien tant sols 92 assessors polítics en 
aquesta casa, creiem recordar que després es va limitar a 72, el que semblava que era 
limitar, i quan vam veure els assessors polítics que hi havia a la legislatura anterior, 
resulta que hi havia 65, per tant, s’incrementava i que, finalment, el nombre 
d’assessors efectius que hi va haver, polítics, en aquesta casa va ser 62. És clar, ja 
anem per 44. La qüestió és: quants assessors tindrem al final d’aquesta legislatura?. 
Nosaltres celebrem que la presidenta, tal com es va comprometre al Ple anterior fes 
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arribar a la resta de grups polítics la circular per la qual, igual com s’ha fet a la 
Diputació de Girona i a la Diputació de Lleida, la Diputació de Barcelona fiscalitzarà la 
feina que efectivament facin aquests assessors. Nosaltres ho celebrem, encara que, 
curiosament, vostè va signar aquesta circular el mateix dia que nosaltres demanàvem 
aquesta fiscalització. I en aquest cas, més enllà del que faci el govern i la Direcció de 
Serveis de Recursos Humans, ja avancem que la CUP – Poble actiu, fiscalitzarà la 
fiscalització dels assessors polítics. Perquè entenem que és el principal element de 
desprestigi polític d’aquesta Diputació.  
 
La segona referència a un Decret és bastant genèrica, en el sentit que tots els 
ajuntaments de la demarcació, a priori, tenen els mateixos drets per accedir als 
diferents plans i serveis que ofereix la Diputació, però el que sí que estem observant, 
almenys en els dos Plens ordinaris i en els Decrets que se’n deriven, és la reiteració 
de l’aparició de determinats ajuntaments que destaquen, entre altres coses, perquè 
aquí tots som o alcaldes o regidors, però hi apareixen noms que són significatius i no 
vull pormenoritzar. Simplement és una consideració, que apareixen uns  ajuntaments 
més que altres ajuntaments. Tots som iguals, però hi ha alguns que son més iguals 
que els altres. 
 
Abandonen la sala de sessions els diputats senyors Asens, González i Tomas i les 
diputades senyores Marín, Pérez i Sabater. 
 
La següent consideració fa referència al Decret 8153 que diu Aprovació de drets 
reconeguts, baixes de devolució d’ingressos i operacions no pressupostàries, que 
corresponen a un període determinat. Aquest és un text que apareix sovint a la relació 
de Decrets. Entenem que és una qüestió ordinària. Però, és clar, quan la qüestió 
ordinària abasta més de 128.000.000 d’euros, considerem que els grups polítics 
d’aquesta casa estaria bé que tinguéssim alguna explicació.  
 
La següent consideració és referent al Decret 8166. Una altra vegada diu Nomenar 
personal eventual d'assessorament especial de la Diputació de Barcelona amb efecte 
21 de setembre de 2015. És clar, tornem a estar com en el tema dels assessors 
polítics, en aquest cas és un assessor tècnic, però farem referència a altres 
nomenament. El que passa és que hi ha altres nomenaments que no estan regulats 
com en el cas dels assessors polítics. Nosaltres entenem que, en aquest cas, és el 
nomenament d’un assessor tècnic i que vostès han de donar explicacions perquè 
aquesta persona cobra més de 5.000 euros cada mes i hem de saber què hi ve a fer 
aquí i per què. En aquest cas, quan un revisa els diferents decrets, veiem que 
persones molt significades en aquesta casa han estat contractats per la Diputació com 
assessors, amb dedicació exclusiva, de suport tècnic especialitzat a la Gerència. 
Nosaltres entenem, com hem dit abans, que necessitem una explicació del per què 
aquesta persona és contractada per la Diputació. De la mateixa manera que hi ha 
altres contractacions com un càrrec de confiança assignat a Presidència, ex cap de 
gabinet a un ajuntament del Vallès, que entenem que vostès també haurien d’explicar, 
com a mínim el per què prenen la decisió de contractar aquesta persona.  
 
La següent referència és al decret 8457, dels Models tipus d'ordenances per als 
ajuntaments de la província de Barcelona per a l'any 2016. Doncs bé, en el seu 
moment ja vam felicitar els tècnics de la casa per l’elaboració d’aquest model tècnic 
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tipus d’ordenances i reiterar, ara sí, en sessió plenària, l’agraïment als serveis tècnics 
d’aquesta casa.  
 
Abandonen la sala de sessions els diputats senyors Monrás, Salom, Junyent i 
Ballart i les diputades senyores Arbell i Ballarin. 
 
La següent fa referència al decret 8516. Diu: Aprovació de la circular de criteris per a 
l'elaboració del Catàleg de serveis de l'any 2016. En aquesta circular de criteris hi 
apareix un calendari i una assignació de què ha de fer qui en cada moment. I, 
finalment, això ho aprova la Junta de Govern. És clar, el catàleg de serveis nosaltres 
entenem que, juntament amb els serveis de la xarxa de governs locals i els programes 
de crèdit local,  és una de les eines més importants que té aquesta Diputació a l’hora 
de funcionar. I és clar, nosaltres, suposadament, com a diputades de CUP–Poble actiu 
també regim aquesta Diputació, és a dir, nosaltres entenem que també som govern 
d’aquesta casa i, per tant, el que volem és que, d’alguna manera, se’ns faci partícips 
d’aquest procés. Perquè aquest procés pot estar, ara no recordo si és el 12 o 19 de 
desembre, que ha d’estar acabat, s’aprova en Junta de Govern, i endavant. I nosaltres 
sense dir absolutament res.  
 
La següent seria sobre el 8600 i el 8601. És una qüestió de curiositat. A la Comissió 
de Cultura, Educació i Esports de la setmana passada, i també a la del mes passat, 
ens vam felicitar per la resolució del concurs per tenir una nova Directora a l’Institut del 
Teatre. I, en aquest cas, apareixen dues convocatòries. Una d’auxiliar de suport a la 
gestió de l’Institut del Teatre, l’Organisme Autònom, que queda deserta, i una altra 
convocatòria, que també queda deserta, de personal subaltern a la Diputació. En fi, 
ens agradaria que ens donessin una explicació quan els sigui possible.  
 
La següent fa referència al 8776 d’Autorització excepcional per a la superació del límit 
anyal de serveis extraordinaris a realitzar pels empleats que ocupen 26 destinacions 
de la Subdirecció General de Logística. I nosaltres volem plantejar el següent: 
voldríem plantejar per què no s’apliquen les directrius de no excedir les 45 hores 
extres permeses i per què la Direcció de Recursos Humans, que en el seu dia es va 
comprometre a tramitar aquests serveis, per què no ho ha fet?. Això pel que fa al 
8776. 
 
La següent és el decret 8795 que diu Aprovar el Conveni de Col·laboració Específic 
entre la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a la 
realització de la "Diplomatura de Postgrau en Gènere i Igualtat" pel curs 2015/2016. A 
nosaltres ens sembla fantàstic que la Diputació hi doni 12.850 euros per a col·laborar 
en la realització d’aquesta Diplomatura de Postgrau en Gènere i Igualtat. Llavors la 
pregunta vendria a ser la següent: Nosaltres donem, com a Diputació, diners perquè 
es faci aquesta Diplomatura, però com tenim la qüestió de la igualtat en aquesta casa? 
Només a la Diputació tenim un Pla d’igualtat i transparència en aquesta corporació, no 
als organismes autònoms, sinó a la pròpia corporació.  
 
Però, és clar, és un Pla d’igualtat i transparència que nosaltres entenem que no 
s’aplica. A més a més, no hi ha Pla d’igualtat i transparència en els organismes 
autònoms, com tampoc no n’hi ha en els consorcis. A més a més, entenem que la 
diagnosi que es fa en aquests casos, són diagnosis que estan externalitzades i que no 
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existeix una comissió de seguiment. I, per acabar, també en referència a aquest Pla 
d’igualtat pel que fa a la ORGT, a l’Organisme de Gestió Tributària, en el seu dia hi va 
haver una denúncia a la Inspecció de Treball per la manca d’aquest Pla d’igualtat, el 
2014, i fins al febrer de 2015 no se signava l’acord a la mesa de negociació. Però, és 
clar, la comissió pertinent encara no s’ha reunit i voldríem saber per què passen 
aquestes coses. 
 
I, per acabar, farem referència, perquè té a veure amb l’anterior, al decret 8808 que diu 
Contracte menor de serveis per a la realització del primer seguiment de la certificació 
del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona sobre la base de la Norma ...  de 
Cartes de Serveis. I ens gastem aquí 15.972 euros, és a dir, que és possible que la 
Diputació obtingui un certificat d’una norma de qualitat quan cap de les diputades 
poden tenir cap mena de participació en aquest procés. I considerem que és una 
incongruència manifesta.  
 
La presidenta, senyora Conesa diu: Gràcies Sr. Duran. Evidentment, no li podem 
contestar perquè seria molt més operatiu si vostè, per avançada, ens digués quins 
dictàmens o decrets dels quals vol explicació. No puc recordar ni el nombre, ni el 
número, ni la referència. Sí que em referiré a dues qüestions, les dues darreres que ha 
posat sobre la taula. El Pla d’Igualtat. Hem enviat una carta a tots els grups polítics a 
través dels presidents de grup perquè designin i convoquem ja la comissió política que 
impulsa el Pla d’igualtat. També pel que fa al Pla d’Igualtat, dir que la diagnosi es va 
fer a dins de la casa, no es va encarregar a fora, és una diagnosi feta internament des 
de l’equip de la Gerència i estem en una fase inicial. Per què? Perquè el Pla d’Igualtat 
es va aprovar, i per tant, la diagnosi i els primers instruments es van aprovar tot just a 
mitjans del 2015 en el darrer Ple, per tant, tenim una gran oportunitat per fer feina en 
aquesta casa. I els convido a tots els grups a que de seguida designin el representant 
polític. Hi ha una comissió de seguiment del Pla i dels instruments d’aplicabilitat del Pla 
amb els agents socials de la Diputació. Aquesta mateixa setmana hem pogut tenir 
ocasió de trobar-nos amb tots els agents socials i, per tant, dins dels instruments del 
Pla d’Igualtat, també treballar un Pla específic de prevenció de l’assetjament sexual en 
el treball. Per tant, jo diria que estem en ruta i, treballant i agrairem moltíssim la seva 
col·laboració. Per tant, això s’està fent.  
 
En relació amb el que comentava de la certificació del catàleg, sí, és així, nosaltres 
encarreguem que aquest procediment de catàleg tingui una certificació d’ISO, no sé la 
denominació exacta, però seria una certificació de que procedimentalment fem bé les 
coses i que garantim, per tant, la participació dels ajuntaments, la participació de totes 
les àrees i que el procés fins a arribar al que és l’oferta del catàleg és un procés 
adequat i amb totes les garanties. I estan absolutament vostès convidats a participar 
en el catàleg. El catàleg parteix d’un sistema procedimental, com dèiem; les àrees 
eleven les propostes i després hi ha una valoració política de cada vicepresidència en 
relació amb quins programes es prioritzen, però si vostès consideren algun programa 
que hauria de ser tractat, tenen tots els vicepresidents a disposició perquè puguin fer-
los arribar els seus suggeriments. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Lo 
meu serà més concret i, per tant, suposo que em podrà respondre. Nosaltres, 
examinant els decrets dels quals es dóna compte en aquest plenari, hem trobat un 
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Decret de nomenament com a tècnic assessor i com a comissionat de relacions 
internacionals d’un senyor de qui nosaltres no tenim res a dir quant el nomenament 
com a assessor tècnic perquè és una plaça pressupostada, que existeix i que ha sigut 
aprovada pel plenari, amb competències clares. Però la figura del comissionat de 
relacions internacionals, que jo sàpiga, no existeix ni ha estat aprovada pel plenari, 
que jo sàpiga. Ni apareix en la relació de llocs de treball, ni tan sols estem segurs que 
tingui alguna competència que no siguin les de tècnic assessor. A més, ens trobem 
que l’àrea de relacions internacionals està en una situació d’interinitat per qüestions 
que tots sabem i, és evident, que aquest comissionat no podrà exercir la seva feina 
com voldria perquè no té comandament executiu a l’àrea. Ens ha sorprès també que 
no existeixi en el Dictamen el segell de revisat i conforme que la Secretaria posa en els 
dictàmens de nomenament de personal eventual. Per tot això, ens agradaria saber si 
hi ha hagut alguna observació per part dels serveis jurídics o per la Secretaria sobre 
aquest nomenament i, en segon lloc, quines competències tindrà i quan s’ha creat la 
figura. I finalment, quina és l’experiència que aquest senyor té en relacions 
internacionals, perquè jo m’ho he mirat i els coneixements seus són sobre cultura 
tibetana i sobre física, però no sobre relacions internacionals.  
 
La presidenta, senyora Conesa diu: Senyor Riera, no hi ha cap observació per part 
de Secretaria General, li mirarem, però en qualsevol cas és, efectivament, una 
persona que actua de tècnic assessor. És un perfil que nosaltres vam avaluar com a 
absolutament adequat i potser no ha revisat bé el seu currículum, però sí que és una 
persona molt activa en l’àmbit de les relacions internacionals, amb contactes a la gran 
majoria de consolats, amb un domini, per què no dir-ho, de més de 6, 7 idiomes. I una 
persona amb un gran coneixement en relació amb, precisament, la capacitat 
d’endreçar, ordenar una àrea, que per nosaltres és una àrea clau de la Diputació. Per 
tant, creiem que el perfil és absolutament adequat, no tenim cap mena d’inconvenient 
de presentar-li i de donar-li totes les explicacions oportunes, però en cap cas ens han 
posat cap inconvenient des de Secretaria. Mirarem aquest detall, però no l’havíem 
observat. Gràcies. Sr. Riera, digui.  
 
Intervé de nou el senyor Riera qui diu En qualsevol cas, i per sortir de la meva 
ignorància, ens podria fer arribar el currículum, perquè el que tinc jo només parla del 
Tibet i del Lama. 
 
La presidenta, senyora Conesa, contesta el senyor Riera a qui diu: Doncs no pateixi 
que té un currículum que li meravellarà. Algun altre comentari en els dictàmens? 
Doncs, passem al punt de precs.  
 
8.- Precs 
 
La presidència cedeix lús de la paraula al portaveu-adjunt del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyor Duran, qui diu: En primer lloc, comentar que no és en absolut una 
qüestió personal sinó institucional. La senyora presidenta parlava el mes passat quan 
va ser preguntada per nosaltres respecte de la vicepresidència 5a, sense atribucions, i 
vostè va comentar que havia fet aquest nomenament perquè era la tradició d’aquesta 
casa. I, simplement, comunicar que mentre vostè no doni cap mena d’atribució a 
aquesta vicepresidència 5a, la CUP-Poble actiu instaurarà la tradició de demanar la 
destitució de la senyora Núria Parlón com a vicepresidenta 5a sense atribucions.  
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A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: 
presidenta, és per fer un prec de que si els plenaris tenen que tenir aquest contingut i 
aquesta durada, estudiïn la possibilitat de canviar l’horari perquè tal com ha quedat la 
sala de Plens, justificat, d’altra banda, no critico els diputats que s’han absentat en 
absolut, perquè deuen tenir compromisos, evidentment, però, clar, acabar un plenari 
de la Diputació d’aquesta manera, jo crec que o reconsiderem l’horari i ens posem 
aquí a les 5 del matí i acabem quan acabem, o bé reconsiderem l’ordre del dia.  
 
9.- Preguntes 
 
La presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu-adjunt del Grup Partit Popular, 
senyor Reyes, qui diu: “Quisiera hacer una pregunta en relación a una cesión de un 
cajero de cobro automático que se ha cedido por parte de la Diputación al 
Ayuntamiento de Castelldefels. Dicho cajero lleva muchísimos años ya en el 
Ayuntamiento, en la Oficina de Atención al Ciudadano, y de alguna manera un poco 
sorprendente, pocas semanas antes de las elecciones municipales, la Diputación de 
Barcelona decidió retirar el cajero de las dependencias municipales. Ahora nos 
sorprende como, vía decreto por parte de la Gerencia, ese cajero, afortunadamente, 
se queda en el Ayuntamiento de Castelldefels. Pero quisiéramos saber cuál ha sido el 
criterio que se utilizó pocas semanas antes de las elecciones municipales para retirar 
el cajero y que ahora vuelve otra vez, afortunadamente, a poder ser utilizado en el 
Ayuntamiento de Castelldefels. Y de paso le hago un ruego de que ese cajero también 
se podría hacer extensible a otros municipios que no lo tienen, porque realmente los 
ciudadanos valoran positivamente ese cajero automático que tiene la Diputación en la 
ciudad de Castelldefels.”  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Dues 
preguntes: No hem estat capaços de trobar, segurament per incapacitat nostra, de 
trobar l’acord de govern entre els seus grups, entre Convergència i Esquerra 
Republicana, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, no hem estat capaços de 
trobar l’acord concret quant a programes, accions i demés. Entenem que 
probablement no és fàcil accedir-hi, però sí que ens preocupa quant a la pregunta que 
ens fem, que és si tenen algun termini previst per presentar o debatre o plantejar el Pla 
d’actuació del mandat que tot just hem començat del 2015 al 2019. Per tant els 
preguntem si tenen previst fer-lo i quan el tenen previst presentar o debatre amb els 
altres grups, si és que és així.  
 
I la segona pregunta va en relació a l’Organisme de Gestió Tributària, un tema que és 
sabut per tothom que és d’enorme preocupació per a nosaltres, especialment pel que 
fa a la situació laboral que allà s’hi viu. Vam presentar una moció al 2013, vam 
presentar diferents precs, diferents preguntes el mandat passat i en altres moments 
també. El 27 de febrer del 2015 es va signar una pròrroga de l’acord de les condicions 
del personal funcionari al servei de l’Organisme de Gestió Tributària. En aquest acord 
hi havia 12 pactes i voldríem saber, en concret, sobre el termini que tenen per 
desenvolupar algun d’aquests instruments de planificació que estaven en aquests 
pactes, que són la Relació de llocs de treball, el termini màxim, en aquest cas, era d’un 
any i, per tant, volem saber quina data tenen per tirar endavant això, i particularment, 
la Valoració de llocs de treball, que el seu termini era de sis mesos i que encara no 
s’ha pogut desenvolupar. En el seu moment vam felicitar el Govern per poder 
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desenvolupar aquell acord i en aquest moment ens preocupa que una sèrie d’aquells 
acords que es van adoptar, encara no s’hagin començat a desenvolupar perquè en 
alguns casos se’ls acaba el termini.  
 
La presidenta, senyora Conesa diu: En relació amb el Pla de mandat, l’estem 
treballant conjuntament amb el pressupost i, per tant, mirarem de portar-lo a debat en 
el mateix moment i en coherència amb el pressupost que presentem. I dels punts de 
l’Organisme de Gestió Tributària li contestarem de manera adequada i per escrit. Més 
preguntes? Doncs, si no hi ha més preguntes, s’aixeca la sessió. Bon dia.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 15 hores i 30 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
 
 
La Presidenta,      La Secretària General 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 542757 al 542958. 
 
Barcelona,  26 de novembre de 2015 
La Secretària General 
 
 
 
 
 
 
 


