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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 30 DE JUNY DE 2016
A la ciutat de Barcelona, el 30 de juny de 2016, 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 (CiU) i amb l’assistència del vicepresident primer,
senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, senyor Marc Castells i
Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM),
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU) i vicepresidenta cinquena,
senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i
Brugarola (ERC-AM), Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Montserrat Ballarin i Espuña
(PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor (PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume
Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i
Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i
Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Joaquim Forn i Chiariello
(CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa Funtané i
Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i
Acero (ERC-AM), Joan Carles García i Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll
(ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM),
Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller
(ERC-AM), Juan Miguel López González (C’s), Núria Marín i Martínez (PSC-CP),
Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras
Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA),
Juan José Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM), Sònia Recasens i Alsina (CiU), Pere
Regull i Riba (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon Riera Macia (PP), Carles
Rodríguez i Herencia (ENTESA), Maria Rovira i Torrens (CUP-PA), Carlos Ruíz i
Novella (PSC-CP), Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA), Josep Salom i Ges (CiU),
Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador
Tovar i Funes (C’s).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, el director de serveis de secretaria, senyor José Luis MartínezAlonso Camps, i la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell.
Per part de la Presidència es constata 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.
Oberta la sessió per la presidenta, senyora Conesa (CiU), aquesta diu: Senyores
diputades, senyors diputats, públic assistent, si els sembla, iniciarem aquesta sessió
ordinària del mes de juny. I, en primer lloc, els demanaria fer un minut de silenci amb
motiu dels atemptats que van produir-se a Istanbul, Turquia, i ja que ahir vam poder
convocar els treballadors i treballadores de la casa però la majoria de representants
polítics de la Corporació no van poder assistir, agrairia que tornéssim a fer aquest
minut de silenci.
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Finalitzat el minut de silencia, la senyora presidenta diu: Reprenem la sessió i, en
primer lloc, demanarem al diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania, senyor García Acero,
que doni lectura a la declaració institucional de la Diputació de Barcelona, amb motiu
del Dia de l’Orgull Lèsbic, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual (LGTBI), que vam
commemorar ahir.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN MOTIU
DEL DIA DE L’ORGULL LESBIÀ, GAI, TRANS, BISEXUAL I INTERSEXUAL
(LGTBI)
Per uns municipis amb orgull i respecte als drets de les persones LGTBI
El Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets
del 28 de juny de 1969, data en què es reconeixen les revoltes a Stonewall (EE.UU)
per denunciar les discriminacions de les persones per la seva identitat, orientació
sexual i expressió de gènere. Aquelles revoltes van suposar l’inici del reconeixement
de la diversitat sexual i de la lluita per la dignitat i en contra la criminalització de
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.
Malgrat que la legislació en l’àmbit internacional ha avançat en el reconeixement de
drets, setanta-sis estats del món encara prohibeixen i persegueixen les persones del
col·lectiu LGTBI i en deu països encara condemnen l’homosexualitat amb la pena de
mort.
Els recents fets d’Orlando, en què van morir cinquanta persones en un atemptat contra
un pub LGTBI el passat 11 de juny, mostren que la lesbofòbia, l’homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia segueix sent un fet lamentablement actual i global. Així mateix, en els
nostres pobles i ciutats, les persones amb orientacions afectives, sexuals i expressions
de gènere diferents als que la cultura patriarcal considera “normals” continuen patint
burles, discriminacions i prejudicis. L’assetjament escolar i a l’espai públic de les
persones LGTBI, les dificultats en l’àmbit laboral i la patogilització de la transexualitat i
l’exclusió dels tractaments a la reproducció assistida de les dones lesbianes en l’àmbit
sanitari, en són un exemple de les situacions de desigualtat amb que continuem
trobant-nos a dia d’avui.
En concret, l’any 2016 és l’any de la visibilitat bisexual en la diversitat. Reivindiquem el
dret de les persones bisexuals, diverses i iguals. Hem d’acabar amb la bifòbia i
generar referents dintre de la societat, per tal d’apoderar les persones bisexuals i anar
obrint camí a les futures generacions. Les persones bisexuals pateixen rebuig i
discriminació per ser bisexuals, fruit d’una societat heteronormativa, monosexista i
patriarcal que castiga a qui surt de l’heteronorma.
En aquest sentit Catalunya ha fet un pas important en reconèixer els drets legals amb
l’aprovació de la Llei 11/2014 del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia. Les entitats i els moviments socials han tingut un paper clau en l’impuls
d’aquests drets i llibertats, en l’apoderament de la comunitat LGTBI i en els esforços
en transformar una societat on la diversitat sexual i familiar sigui un valor inexcusable.
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Per això des de la Diputació de Barcelona i des del món local, per aquesta proximitat a
la ciutadania i a la vida quotidiana de les persones hem engegat diferents iniciatives
per eradicar la lgtbfòbia. A través d’accions de sensibilització a la ciutadania i a la
comunitat escolar, formació al personal tècnic dels ajuntaments, el suport a les entitats
LGTBI, el desplegament de plans locals LGTBI i la campanya del 28 de juny mostrem
el compromís d’uns municipis amb orgull on la diversitat sexual i la igualtat facin
possible una societat lliure d’estimar qui vulgui i com vulgui.
Aquest 28 de juny la Diputació de Barcelona i el món local vol mostrar, un cop més, la
voluntat per fer efectius aquests drets fent visible la bandera multicolor del col·lectiu en
les nostres institucions i en els nostres pobles. Volem fer extensiu a totes les
administracions aquest gest simbòlic, convidant el món local i les institucions
catalanes, així com a la societat civil, a penjar la bandera de l’arc de Sant Martí per
commemorar els fets que donen origen al 28 de juny com a jornada internacional.
Tot seguit la senyora presidenta dóna pas a la part resolutiva de la sessió, entrant a
l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Odre del Dia que es transcriu a
continuació:
I.1.

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 26 de maig de 2016.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa la modificació parcial de l’acord del Ple de data 29
de juliol de 2015, en el sentit d’establir la dedicació parcial per als
vicepresidents/es, membres de la Comissió Executiva i presidents/es de grups
polítics, així com el seu percentatge de dedicació i les retribucions econòmiques
a percebre en concepte de sou.

3.

Dictamen pel qual es proposa deixar sense efecte en tota la seva extensió i
revocar els diferents títols honorífics reconeguts per part de la Diputació de
Barcelona al Sr. Francisco Franco Bahamonde i a altres alts càrrecs del règim
franquista.

4.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la
composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de Territori i
Sostenibilitat i d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, així com de la
Comissió Especial de Comptes, i actualització de la composició de les
Comissions de la Corporació.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
5.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la transferència, i la correlativa assumpció
pel Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, integrat en
el sector públic de la Diputació de Barcelona, de les funcions, activitats i personal
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i béns vinculats a les activitats educatives no reglades, així com a d’altres
activitats relatives al patrimoni cultural marítim, que fins a la data d’efectes han
estat exercides i adscrites al Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar.
Servei de Programació
6.

Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de l’acord de la Junta de
Govern, de data 9 de juny de 2016, de selecció de BANCO DE SABADELL S.A.
com l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local 2016-2017.

7.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 9/2016 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2016, així com
aprovar l'actualització del Pla estratègic de subvencions 2016 i del Pla
d'inversions 2016 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 i
financer de la Diputació de Barcelona.

Intervenció General
8.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la tarifa annexa a
l’Ordenança Fiscal de Taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, en allò
que afecta el Domini Públic. “Epígraf I. Utilització d’espais.”

Tresoreria
9.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament
del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local, 2016.

Organisme de Gestió Tributària
10.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació i modificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos
de dret públic municipals.

11.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i modificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.

12.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí d'Albars, a favor de la Diputació
de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
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13.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos
de dret públic municipals.

14.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sobremunt, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
15.

Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de
l’Ajuntament de Mediona, del tram de la carretera BV-2136z, propietat de la
Diputació de Barcelona, entre els punts quilomètrics 0,000 i 0,650, a petició del
dit Ajuntament.

Oficina Tècnica de Parcs Naturals
16.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adjudicació dels lots 1, 3, 4 i 7 i declarar
deserts els lots 2, 5 i 6 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.

17.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adjudicació dels lots 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 10 i
declarar deserts els lots 4, 8 i 9 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.

18.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació
de les concessions demanials, mitjançant procediment de concurrència, per als
aprofitaments especials de tòfones en finques públiques propietat de la Diputació
de Barcelona, dins l’àmbit dels parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
el parc del castell de Montesquiu i el parc del Garraf.

19.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació,
mitjançant procediment de concurrència, de les concessions demanials per als
aprofitaments especials de pinyes en finques públiques propietat de la Diputació
de Barcelona, dins l’àmbit del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el
parc del Montnegre i el Corredor.

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
20.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar
entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de
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Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca
del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del
Vallès i Vilassar de Dalt, l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral
Central per a l’aprovació i execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal
per a la Prevenció d’Incendis Forestals, per un import de 70.000 € (setanta mil
euros).
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.

Donar compte de l’acord de la Junta de Portaveus, adoptat en reunió celebrada
el dia 23 de juny de 2016, sobre l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
campanya “No puc esperar!”

2.

Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, per
un cens d’edificis municipals amb risc d’amiant.

3.

Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona,
sobre els comptadors telegestionables.

4.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a incloure
com a clàusula essencial dels contractes públics que el contractista no tingui
relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.

5.

Moció que presenten els Grups Entesa i Partit dels Socialistes de Catalunya,
de la Diputació de Barcelona, per a l’adhesió al manifest “Ara Rodalies”.

6.

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 (12 i 26 de maig).

7.

Precs

8.

Preguntes

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 26 de maig de
2016. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 26 de
maig 2016, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 3 de juny de 2016, pel qual es proposa la modificació
parcial de l’acord del Ple de data 29 de juliol de 2015, en el sentit d’establir la
dedicació parcial per als vicepresidents/es, membres de la Comissió Executiva i
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presidents/es de grups polítics, així com el seu percentatge de dedicació i les
retribucions econòmiques a percebre en concepte de sou.
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària,
el dia 15 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments
efectuats per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor
dels diputats/des, de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals
de zona han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària, 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; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la
Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les
corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho
desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial, i que, en tal cas, seran donats d’alta
en el règim general de la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les
quotes empresarials que li corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la
corporació abonarà la part proporcional, tant en allò que es refereix a les retribucions
com a les quotes empresarials.
Vist que els articles 75.3 i 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, estableixen que els membres de les corporacions locals que no
exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial, podran
percebre indemnitzacions per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de què formin part, en la quantia que es determini pel Ple
corporatiu.
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està
prevista per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o
diferents a la de la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre
d’altres, de presidència, vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin
responsabilitats que exigeixin una especial permanència en la Diputació de Barcelona,
en els seus organismes dependents. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la
determinació del nombre d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial;
la proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la
corporació local i la fixació de les seves retribucions en concepte de sou i, per tant, el
dret a ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social o qualsevol altre
règim, assumint la Diputació de Barcelona només la part de la quota empresarial
proporcional a la seva dedicació a aquesta entitat local o organisme.
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Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, va introduir un article nou, 75.ter, que estableix el límit dels
càrrecs electes locals que podran exercir el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva, d’acord amb els 14 trams que s’hi estableixen.
Atès que l'article 75.ter.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, regula que
els membres dels ajuntaments de Madrid i Barcelona que puguin prestar els seus
serveis en règim de dedicació exclusiva no excediran, respectivament, de 45 i 32.
Atès que l'article 75.ter.2 estableix que el nombre màxim de membres que podran
exercir el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva en les diputacions
provincials serà el mateix que el del tram corresponent a la corporació del municipi
més poblat de la província.
Atès que el municipi més poblat de la demarcació territorial de Barcelona és la ciutat
de Barcelona i que el nombre màxim de membres electes de l’Ajuntament de
Barcelona que poden prestar els seus serveis amb caràcter de dedicació exclusiva és
de 32; el nombre màxim de membres electes de la Diputació de Barcelona que poden
prestar els seus serveis amb caràcter de dedicació exclusiva és de 32, per aplicació
del paràgraf 2 de l'article 75.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, en relació amb el paràgraf 1, lletra n) del mateix article.
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local va introduir en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, un article nou, 75.bis, en què assenyala que els membres de les
corporacions locals seran retribuïts en l’exercici del seu càrrec en els termes establerts
en els apartats anteriors i que els pressupostos generals de l’Estat determinaran,
anualment, el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions
locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis a què, en el
seu cas, tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis
especials.
Atès que el límit màxim a percebre pels membres de les corporacions locals
s’estableix basant-se en la població dels respectius municipis i que en el cas dels
municipis de més de 500.000 habitants la referència és la mateixa que la que
perceben els secretaris d’Estat.
Atès que l'article 75.bis.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, estableix que en el cas dels presidents/es de les diputacions provincials
les retribucions tindran un límit màxim per tots els conceptes retributius i assistències,
que serà igual al tram corresponent a l’alcalde/essa de la corporació municipal més
poblada de la província.
Atès que, amb posterioritat, es va fixar la quantitat exacta a què fa referència l'article
75.bis, pel Reial decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria
d’infraestructures i transports i altres mesures econòmiques, com a conseqüència de la
incorporació de la disposició addicional 90a a la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per al 2014, amb la finalitat d’establir els límits
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màxims totals que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els
conceptes i assistències i que en el cas dels municipis amb població superior a
500.000 habitants queda fixat en 100.000 € bruts anuals.
Atès que el municipi de Barcelona té una població superior a 500.000 habitants, en
aplicació de l'article 75.bis.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, el límit
màxim brut anual per tots els conceptes retributius i assistències que pot percebre la
presidència de la Diputació de Barcelona queda fixat en 100.000 € bruts anuals.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, preveu la possibilitat que els membres de les corporacions locals percebin
indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu
càrrec segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i
aquelles que, en el seu cas, desenvolupi el Ple corporatiu.
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei bàsica estableix que els acords anteriorment
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la
corporació, així com aquells acords que adopti la presidència en els quals es
determinin els membres electes de la corporació que realitzin les seves funcions en
règim de dedicació exclusiva o parcial.
Vista la necessitat que determinat nombre de membres electes de ple dret puguin
exercir el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial.
Vist el dictamen jurídic sobre el règim retributiu dels càrrecs electes provincials
elaborat, per encàrrec de la corporació, pels Drs. Alfredo Galán Galán i Tomàs Font i
Llovet, catedràtics de Dret Administratiu i pel Dr. Marc Vilalta Reixach, professor
agregat de Dret Administratiu, de la Universitat de Barcelona, de data 10 de juliol de
2015.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 29 de juliol
de 2015, va acordar fixar el nombre d’electes que exerciran el seu càrrec amb
dedicació exclusiva o parcial, les seves retribucions i les indemnitzacions per
assistència efectiva a les sessions del Ple i de les comissions informatives i de
seguiment, en les quanties i amb les condicions que s’hi fixen.
Atès que l’apartat quart de la part dispositiva de l’acord del Ple de 29 de juliol de 2015
acordava que els membres electes que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de
dedicació parcial percebrien les retribucions que s’hi assenyalaven, en concepte de
sou i a raó de 14 mensualitats per any, distingint-se dos grups de dedicacions parcials,
basant-se en el càrrec a ostentar: d’una banda, presidents/es delegats/es d’àrea,
diputats/des delegats/des, diputats/des adjunts/es i diputats/des portaveus de grups
polítics; i d’altra banda, diputats/des portaveus adjunts/es de grups polítics; així mateix,
es va acordar establir tres percentatges de dedicació: el 75%, el 51% i el 25%, i les
seves retribucions corresponents, en concepte de sou, a raó de 14 mensualitats per
any.
Atès que, a diferència de la dedicació exclusiva, en què es van distingir quatre grups
de retribucions, basant-se en el càrrec i la seva responsabilitat: presidenta (A1);
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vicepresidents/es, membres de la Comissió Executiva i presidents/es de grups polítics
(A2); presidents/es delegats/des d’àrea, diputats/des delegats/des, diputats/des
adjunts/es i diputats/des portaveus de grup polític (A3); i diputats/des portaveus
adjunts dels grups polítics (A4); en el cas de la dedicació parcial es van distingir dos
grups de nivell retributiu: presidents/es delegats/des d’àrea, diputats/des delegats/des,
diputats/des adjunts i diputats/des portaveus de grups polítics (A5); i diputats/des
portaveus adjunts dels grups polítics (A6), i no es va establir la dedicació parcial per
als vicepresidents/es; membres de la Comissió Executiva i presidents/es dels grups
polítics; per la qual cosa, és necessari modificar parcialment l’apartat quart de la part
dispositiva del referit acord en el sentit de fixar els percentatges i les retribucions de la
dedicació parcial d’aquests últims, que passen al nivell A5 i els altres dos supòsits de
dedicació parcial passen a ser els nous nivells A6 i A7.
Vist l’informe de la Secretaria General de gener de 2016 (Diba 1/2016).
En ús de les facultats que em confereix l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 36 i 37 del
vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, proposo al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR PARCIALMENT l’apartat quart de la part dispositiva de
l’acord del Ple adoptat en sessió extraordinària del 29 de juliol de 2015 en el
sentit d’establir la dedicació parcial per als vicepresidents/es; membres de la Comissió
Executiva i presidents/es de grups polítics; així com el seu percentatge de dedicació i
les retribucions econòmiques a percebre en concepte de sou. En conseqüència,
ACORDAR, que aquests membres electes que exerceixen el seu càrrec amb caràcter
de dedicació parcial percebran les retribucions, en concepte de sou i a raó de catorze
mensualitats per any, següents:
Nivell

Càrrec

A.5

Vicepresident/es; membres de la
Comissió Executiva; i presidents/es
dels grups polítics amb dedicació
parcial

Retribucions
brutes mensuals
4.775,60 euros
3.247,40 euros
1.591,86 euros

Percentatge
dedicació
75%
51%
25%

Segon. En conseqüència amb l’apartat anterior, ACORDAR la modificació parcial de
l’apartat quart de la part dispositiva de l’acord del Ple adoptat en sessió extraordinària
de 29 de juliol de 2015, pel que fa a la lletra i el número dels nivells retributius dels
electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial en el sentit següent: d’una
banda, els càrrecs de presidents/es delegats/des d’àrea, diputats/des delegats/des,
diputats/des adjunts i diputats/des portaveus de grups polítics passaran a tenir el nivell
A6; i d’altra banda, els diputats/des portaveus adjunts dels grups polítics passaran a
tenir el nivell A7; amb el benentès que es mantenen els mateixos percentatges de
dedicació (75%, 51% i 25%) i les mateixes quanties econòmiques, corresponents a
cadascun d’aquests percentatges, que va ser aprovats pel Ple en sessió extraordinària
de 29 de juliol de 2015.
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Tercer. ACORDAR que la resta dels apartats de l’acord del Ple adoptat en sessió
extraordinària de 29 de juliol de 2015, referent a la fixació del nombre de membres de
ple dret que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial;
així com les seves retribucions i les indemnitzacions per assistència efectiva a les
sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment, queden inalterables.
Quart. ACORDAR que el present acord tindrà efectes retroactius d’1 de maig de 2016.
Cinquè. PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa
l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
Sisè. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i portaveus dels
grups polítics, als interessats i a la resta dels/de les diputats/des, a la Coordinació
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la
Tresoreria i a la Direcció del Serveis de Recursos Humans, als efectes legals
oportuns.”
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Aquest Dictamen específic parla de la possibilitat que determinats
càrrecs d’aquesta institució estiguin amb una dedicació parcial i a nosaltres ens
agradaria fer una reflexió que ja vam fer en el Ple del 29 de juliol de 2015 en el sentit
que estem parlant d’uns sous que, al nostre entendre, no es corresponen amb la
realitat de les persones que administrem.
Just avui, llegíem com la mitjana de la renda de les famílies de totes les llars a la
província de Barcelona amb prou feines arribava als trenta mil euros; trenta mil euros
tota la família. I nosaltres estem parlant de sous de setanta, vuitanta mil euros l’any.
Per tant, veiem que no es correspon la realitat de les persones administrades amb els
sous que tenim aquí a la Diputació. Veiem que les dades ens diuen que més del 20%
de la població a la província de Barcelona està sota del llindar de la pobresa i que
gairebé el 40%, que aviat és dit, de la població barcelonina, entenem tota la
demarcació, estaria per sota del llindar de la pobresa si no rebessin els ajuts socials.
Per tant, crec que ens cal una reflexió profunda a totes plegades. I alguna cosa més
que una reflexió.
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Per
manifestar el nostre vot d’abstenció, igual que vam fer, en el seu moment, en
l’aprovació inicial de les retribucions en el Ple de juliol.
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 (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10) i Partit Popular (2) i l’abstenció d’Entesa (7), Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 35 vots a favor i 13
abstencions.
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
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3.- Dictamen de data 15 de juny de 2016, pel qual es proposa deixar sense efecte
en tota la seva extensió i revocar els diferents títols honorífics reconeguts per
part de la Diputació de Barcelona al Sr. Francisco Franco Bahamonde i a altres
alts càrrecs del règim franquista.
“Atès que la Comissió Gestora de la Diputació Provincial de Barcelona, en sessió de
23 de juny de 1939, per aclamació, va acordar nomenar, el senyor Francisco Franco
Bahamonde, Fill Adoptiu de la província de Barcelona.
Atès que la Comissió Gestora de la Diputació Provincial de Barcelona, en sessió de 28
de gener de 1944, per aclamació, va acordar nomenar, el senyor Francisco Franco
Bahamonde, President honorari de la Diputació de Barcelona.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 23
d’abril de 1950, va acordar concedir al senyor Francisco Franco Bahamonde la primera
Medalla de la província de Barcelona, en la seva categoria d’Or.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió d’1 de juliol de 1966, va
acordar nomenar, el senyor Francisco Franco Bahamonde, Fill Predilecte de la
província de Barcelona. Aquest acord va quedar sense efecte, per unanimitat, per
acord del Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 23 de juliol de 2009.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 28 d’abril de
1956, va acordar atorgar la Medalla d’Or de la província corresponent a 1956, a títol
pòstum al senyor José Moscardó Ituarte, conde de l’Alcazar de Toledo i ex-capità
general de la Quarta Regió Militar.
Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 23 d’abril de 1967, va
acordar atorgar la Medalla d’Or de la província al senyor Pedro Nieto Antúnez, Ministro
de Marina durant la dictadura franquista.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 16 d’octubre
de 1968, va acordar atorgar la Medalla d’Or de la província al senyor Jesús Romeo
Gorría, Ministro de Trabajo durant la dictadura franquista.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 23 d’abril de
1969, va acordar atorgar amb caràcter extraordinari la Medalla de la província, en la
seva categoria d’Or al senyor Federico Silva Muñoz, Ministro de Obras Públicas durant
la dictadura franquista.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 30 d’octubre de
1970, va acordar atorgar amb caràcter extraordinari i a títol pòstum, la Medalla de la
província, en la seva categoria d’Or al senyor Agustín Muñoz Grandes, Capitán
General, Ministro Secretario General del Movimiento, Jefe directo de las Milicias de
FET y de las JONS i Comandante en Jefe de la División Azul, durant la dictadura
franquista.
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Vist l’article 1 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i
s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor de qui va patir persecució o violència
durant la guerra civil i la dictadura, que determina que l’objecte de la referida llei –
coneguda com a la Llei de la memòria històrica– és reconèixer i ampliar drets de qui va
patir persecució o violència, per raons polítiques, ideològiques o de creences religioses
durant la guerra civil i la dictadura; promoure la seva reparació moral i la recuperació
de la seva memòria personal i familiar, així com adoptar mesures complementàries
destinades a suprimir elements de divisió entre els ciutadans. Tot això amb la finalitat
de fomentar la cohesió i la solidaritat entre les diverses generacions futures en torn a
principis, valors i llibertats constitucionals.
Atès que l’article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, obliga totes les
administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, a prendre les
mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o
mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de
la guerra civil i de la repressió de la dictadura.
Atès que en el contingut de l’article 15 de l’esmentada Llei 52/2007 s’inclouen les
mencions commemoratives en favor del reconeixement de Fill Predilecte o de la Cruz
Laureada de San Fernando en favor del senyor Francisco Franco Bahamonde,
atorgada pel Ple de la Diputació de Barcelona i per la Comissió Gestora d’aquesta.
Atès que l’aixecament militar de 1936 contra el govern legítim de la República va
significar l’adveniment d’un règim dictatorial, un sistema polític profundament
antidemocràtic basat en la violència, la repressió i que va comportar la pèrdua de drets
i llibertats.
Atès que el règim franquista va promoure de forma sistemàtica i planificada
l’aniquilació de les institucions i símbols propis de Catalunya i la imposició d’un nou
ordre basat en la lògica de vencedors i vençuts.
Atès que en una societat democràtica, la Diputació de Barcelona no pot mantenir cap
tipus de títol honorífic ni distincions envers un dictador.
Atès que la Diputació de Barcelona deixa constància, amb l’adopció d’aquest acord, de
la seva voluntat de donar compliment a la normativa legal vigent i continuarà amb la
recerca de la documentació existent a l’Arxiu Històric de la Corporació per completar
els acords que s’adoptin en virtut de la present proposta si aparegués informació
rellevant.
La presidenta, en virtut de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, en relació amb 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 i previ informe
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans, proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió, l’acord adoptat per la
Comissió Gestora de la Diputació de Barcelona de 23 de juny de 1939, pel qual es va
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acordar nomenar, el senyor Francisco Franco Bahamonde, Fill Adoptiu de la província
de Barcelona i, en conseqüència, REVOCAR el seu nomenament.
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió, l’acord adoptat per la
Comissió Gestora de la Diputació Provincial de Barcelona, en sessió de 28 de gener
de 1944, per aclamació, pel qual es va acordar nomenar, el senyor Francisco Franco
Bahamonde President honorari de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència,
REVOCAR el seu nomenament.
Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió, l’acord adoptat pel Ple de
la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 23 d’abril de 1950, pel
qual es va acordar concedir al senyor Francisco Franco Bahamonde, la primera
Medalla de la província de Barcelona, en la seva categoria d’Or i, en conseqüència,
REVOCAR la seva concessió.
Quart.- DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió, l’acord del Ple de la
Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 28 d’abril de 1956, pel qual es va
acordar atorgar la Medalla d’Or de la província corresponent a 1956, a títol pòstum al
senyor José Moscardó Ituarte, conde de l’Alcazar de Toledo i ex-capità general de la
Quarta Regió Militar i, en conseqüència, REVOCAR la seva concessió.
Cinquè.- DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió, l’acord adoptat pel Ple de
la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 23 d’abril de 1967, va acordar
atorgar la Medalla d’Or de la província al senyor Pedro Nieto Antúnez, Ministro de
Marina durant la dictadura franquista i, en conseqüència, REVOCAR la seva
concessió.
Sisè.- DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió, l’acord adoptat pel Ple de la
Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 16 d’octubre de 1968,
pel qual es va acordar atorgar la Medalla d’Or de la província al senyor Jesús Romeo
Gorría, Ministro de Trabajo durant la dictadura franquista i, en conseqüència,
REVOCAR la seva concessió.
Setè.- DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió, l’acord del Ple de la
Diputació de Barcelona adoptat, en sessió extraordinària de 23 d’abril de 1969, pel
qual es va acordar atorgar amb caràcter extraordinari la Medalla de la província, en la
seva categoria d’Or al senyor Federico Silva Muñoz, Ministro de Obras Públicas durant
la dictadura franquista i, en conseqüència, REVOCAR la seva concessió.
Vuitè.- DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió, l’acord del Ple de la
Diputació de Barcelona adoptat, en sessió ordinària de 30 d’octubre de 1970, pel qual
es va acordar atorgar amb caràcter extraordinari i a títol pòstum, la Medalla de la
província, en la seva categoria d’Or al senyor Agustín Muñoz Grandes, Capitán
General, Ministro Secretario General del Movimiento, Jefe directo de las Milicias de
FET y de las JONS i Comandante en Jefe de la División Azul, durant la dictadura
franquista i, en conseqüència, REVOCAR la seva concessió.
Novè.- DEIXAR CONSTÀNCIA, amb l’adopció d’aquests acords, de la voluntat de la
Diputació de Barcelona de donar compliment a la normativa legal vigent i determinar
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que continuarà amb la recerca de la documentació existent a l’Arxiu Històric de la
Corporació per completar els presents acords si hi aparegués informació rellevant.
Desè.- NOTIFICAR aquest acord al Molt Hble. President de la Generalitat de
Catalunya, a l’Hble. Presidenta del Parlament de Catalunya, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, al president del Govern d’Espanya en funcions, a la
presidenta de la Diputació de Barcelona, als presidents i portaveus dels grups polítics
de la Diputació de Barcelona, a les entitats municipalistes, a l’Associació per a la
Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya i al Memorial Democràtic.”
La presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP - Poble Actiu, senyora
Rovira, qui diu: Des de la CUP-Poble Actiu celebrem aquest Dictamen que, al nostre
entendre, però, arriba una mica tard, però esperem que sigui l’inici de la recuperació
de la memòria històrica del conjunt de municipis de la demarcació de Barcelona, com
ens consta que ja des de la Diputació s’està començant a engegar.
Des de la CUP-Poble Actiu volem recordar que trenta anys de transició no han servit
per esborrar els efectes de la guerra que el feixisme internacional va fer contra la
república i la revolució de 1936. Volem recordar que van ser quaranta anys de
franquisme, d’una sèrie inacabable de crims contra la humanitat mai jutjats i molt
menys castigats. Així doncs, ara ens trobem amb un Estat que mai ha deixat de ser
una paròdia de democràcia formal, amb la seva Constitució vigilada per l’exèrcit
colpista, la seva monarquia volguda per Franco, la seva Audiència Nacional, hereva
del Tribunal de l’Ordre Pública, la seva Conferència Episcopal, que condiciona
permanentment el debat públic, les seves oligarquies latifundistes, especuladores i
caciquils, que han mantingut, fins a dia d’avui, intacta tot el seu poder i totes les seves
riqueses; de fet, aquests dies n’estem veient una bona mostra.
Uns efectes, també, els de la guerra, del feixisme, l’imperialisme, el franquisme i, en
definitiva, l’opressió de classe, nacional i de gènere, que han deixat la seva empremta
en l’elaboració de la memòria dels espais de les persones i dels moviments populars i
associatius en el conjunt del territori. En els àmbits, també, de la construcció
monumental, amb el nomenclàtor i el nomenament honorífic de fills i filles predilectes
de les ciutats, així com al conjunt de les institucions, com és la Diputació de Barcelona.
S’ha escrit, doncs, fins ara, a la memòria dels vencedors, dels opressors, de la
repressió, de l’esclavisme i del patriarcat. Una memòria que cal que reescrivim entre
totes; que cal reescriure també perquè ha exclòs, en aquest sentit, entenem que cal
posar en valor per tots els mitjans possibles, la història dels vençuts, dels resistents,
dels lluitadors i les lluitadores, de les feministes; per tot això, avui celebrem que es
revoquin els diferents títols honorífics de Franco i dels franquistes i que es continuï
treballant per recuperar la memòria històrica de totes.
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadania,
senyor Tovar, qui diu: “Buenos días a todos. Nuestro voto, en este punto, será
favorable pero quisiéramos que quedara constancia de que nuestro Grupo es
contrario a cualquier tipo de concesión honorífica que se haga por cuestiones
puramente políticas porque, por diferentes motivos, nos podemos ver abocados, como
en el día de hoy, a retirar esas menciones honoríficas. Y por cierto, nos gustaría saber
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si el expresidente Jordi Pujol dispone de algún título honorífico concedido por este
consistorio porque, de ser así, este Grupo solicitará formalmente que se le retire.”
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres
entenem que el què estem parlant és de la retirada, bàsicament, al dictador. Hi ha un
afegit a l’acord que diu “i altres membres del règim”; per tant, volem saber també a qui
fa esment això. Per tant, estem parlant, en definitiva, d’una condemna democràtica a la
dictadura i, per tant, estem parlant d’un reconeixement explícit i una dignificació de les
víctimes del franquisme.
Nosaltres, des del respecte al pluralisme, entenem que és un escenari excepcional.
Estem parlant d’uns hipotètics reconeixements que també haurem... ja li vam comentar
a la presidenta, que haurem de veure exactament de què estem parlant. No és la
primera vegada que en parlem en el Plenari de la Diputació. De fet, en aquest Plenari
ja vam portar nosaltres una moció en relació amb tot el que podia haver a la
demarcació de reconeixements, de simbologia i de nomenclàtor. Per tant, és un tema
que, fins i tot els grups de govern coneixen que va ser una de les nostres propostes a
incorporar en el Pla d’Actuació de Mandat, fer un reconeixement a les víctimes del
franquisme i, alhora, dignificar els espais de memòria, etc. Per tant, creiem que és un
tema clau que, en definitiva, el que fa és dignificar les víctimes del franquisme i
resoldre el possible o hipotètic error que hi ha de pensar que encara hi ha, quaranta i
escaig anys després, reconeixements de persones que van dirigir una dictadura
repressora i feixista.
En aquest sentit, però, sí que volem fer una reflexió, que ja li vam fer a la presidenta
en una reunió, que va sobre la segona part de l’acord. Quan parlem d’altres membres
del règim destacats, evidentment, aquí a “altres membres del règim destacats” per a
nosaltres hi ha una figura significativa, que és el president Samaranch; que va ser
president d’aquesta institució, on creiem que també cal fer un anàlisi exhaustiu de la
seva figura i cal retirar tot el que té a veure amb el seu passat franquista vinculat a
aquesta casa i, per tant, entenem que, en aquests moments, no es pot obviar ni es pot
ocultar que la figura va ser... el Samaranch va ser una persona vinculada al règim
franquista; amb independència de moltes altres valoracions posteriors que tothom hi
pugui fer. I entenem que en aquesta casa també correspon que fem una anàlisi de
quin reconeixement se li dóna a aquesta persona, a aquesta figura, que va tenir una
implicació important en aquest règim. I, per tant, ens queda pendent o ens queda una
de les portetes que creiem que avui també s’ha d’obrir que és, analitzar no només la
figura del president Franco sinó d’altres membres importants del règim que van tenir
vinculació directa amb la Diputació i, per tant, creiem que val la pena que, en aquest
procés de recuperació de la memòria i dignificació de la lluita democràtica, també
s’analitzin aquestes figures. I, per tant, preguem a l’equip de govern que obrim aquest
treball per, jo crec que o el nostre Grup considera que és, dignificar a qui realment va
lluitar per la democràcia i qui va ser col·laborador amb un règim feixista, com era el
règim franquista.
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: L’1 de juliol de l’any 1966, el Ple de
la Diputació de Barcelona va declarar Fill Predilecte de la Província de Barcelona al
dictador. Entenem que això es va produir en un moment i en un període molt obscur,
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amb manques de llibertat, i per això crec que és també bo recordar que l’any 2009, ara
estava buscant exactament quina era la data, el juliol de 2009, és aquest Ple també
qui decideix revocar i deixar sense efecte aquest acord del Ple de la Diputació que es
va produir l’any 1966. Això, a partir d’una moció que van votar favorablement els grups
polítics que representaven el Partit Socialista, Iniciativa per Catalunya-Verds, Esquerra
Republicana de Catalunya i Convergència i Unió, en aquell moment, i amb l’abstenció
dels diputats del Partit Popular.
Nosaltres entenem que aquest Dictamen que ara aprovem, el que fa és eradicar, ja de
manera definitiva, qualsevol possible extensió d’això que, a més a més, és
conseqüència i emana de la mateixa Llei de Memòria Històrica. Per tant, el compliment
de la Llei de Memòria Històrica va fer que, el juliol del 2009, s’aprovés aquesta moció i,
per tant, es deixés sense efecte declarar Fill Predilecte el dictador, precisament d’això,
de la província de Barcelona, com ho deia en aquell moment. I entenem que, ara,
qualsevol nomenament o qualsevol possible extensió és el que quedarà sense efecte.
Nosaltres no podem fer més que votar favorablement i amb un gran entusiasme.
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Bé, en tot cas jo crec que primer de tot,
posar en valor que acordem que avui es retira qualsevol tipus de, diríem, de memòria
del franquisme a la demarcació de Barcelona i, en extensió, a Catalunya. I dir-ho que
ha estat possible i, segurament, haguéssim volgut que això hagués estat possible
molts anys enrere. De fet, la portaveu socialista té raó. Feia menció de quan es va
realitzar, el 2009 per acord del Ple, treure el títol de Fill Predilecte de la demarcació
provincial de Barcelona al dictador Franco. Però, podem veure a les hemeroteques
que no només era el dictador Franco, sinó que molta altra gent lligada al franquisme
que, evidentment, tenien títols honorífics per part d’aquesta institució i, per tant,
segurament ens en descuidarem i haurem de revisar les hemeroteques perquè ningú
en quedi que no passi pel sedàs de que, senzillament, se li pugui treure aquesta
distinció.
Evidentment, el franquisme ha suposat un gran què en el conjunt de la nostra societat
d’una forma extraordinàriament negativa, fins al punt de que, avui per avui, tenim una
Constitució hereva, clarament, del franquisme. Una Constitució que, constantment, ens
intenten emmirallar de dir-nos que és el garant de la igualtat entre tots els ciutadans
que configuren l’Estat espanyol, però que és una Constitució que va sorgir d’un pacte
del dictador morint al llit amb tota tranquil·litat. I una Constitució que, fixem-nos, encara
queden ressorts en el nostre país i en l’Estat espanyol d’aquest franquisme, ressorts
fins al punt que no es vol modificar aquesta Constitució per fer-la avançar d’una forma
molt més democràtica fins al punt de que els pobles que configuren l’Estat espanyol
puguin decidir lliurement quin futur volen. Aquest fet veiem que no és possible sinó
que, constantment, se’ns intenta negar; no només negar sinó inclús perseguir aquells
ciutadans i ciutadanes que, legítimament, intentem lluitar per aquest dret bàsic.
Diríem també que, a sobre, encara el franquisme i els ressorts del franquisme encara
perduren dins el nostre Estat i dins el nostre país; des d’un punt de vista que el garant
de que la unitat d’Espanya sigui inqüestionable és l’exèrcit. Un mateix exèrcit que era
també qui va imposar, via de les armes, la seva lluita contra una democràcia com era
la República, fins al punt d’imposar una bandera que no era la bandera democràtica,
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dels anys 1930, escollida en l’època de la República sinó que, encara avui, en aquesta
sala tenim una bandera, que és una bandera espanyola, fruit d’una imposició per la via
de la violència de les armes i d’una guerra i de que, qui es va aixecar en armes, va ser
el feixisme. Per tant, apart del feixisme, que d’aquesta dictadura continua encara,
podem dir, vigent en el marc de la nostra societat i del nostre país. Per tant, avancem
respecte la memòria històrica. Avancem a fer justícia a tota la gent represaliada que hi
ha hagut al nostre país, però no avancem prou amb una configuració clarament molt
més democràtica a favor dels ciutadans i ciutadanes. No només aquells que reclamem
els drets nacionals dels nostres pobles, sinó el conjunt de la ciutadania, que encara no
disposa d’habitatge; que encara no té la igualtat d’oportunitats com la resta de
ciutadans i hauríem de garantir-ho; que tothom disposés d’igualtat d’oportunitats quant
a tenir treball, quant a què ningú estigués al llindar de la pobresa... Aquests són drets
bàsics que, també en una societat com la nostra, hauríem de fer prevaldre amb una
nova Constitució que no fos hereva del franquisme.
A continuació intervé el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Bé, molt
breument, només per explicar o per complementar la informació que demanava el
senyor Funes. En el Decret figuren les persones a les quals se’ls hi retiren aquests
guardons o aquests reconeixements. Són el general Franco; el senyor Silva Muñoz
que va ser ministre d’Obres Públiques; el senyor Muñoz Grandes; el senyor Moscardó;
el senyor Romeu que va ser ministre de Treball; el senyor Pedro Nieto que va ser
ministre de Marina en el seu moment. Però sí que voldria destacar que hi ha un apartat
específic del Decret en el què es diu i textualment, és el punt 9è: “Deixar constància,
amb l’adopció d’aquests acords, de la voluntat de la Diputació de Barcelona de donar
compliment a la normativa legal vigent i determinar que continuarà amb la recerca de
documentació existent a l’arxiu històric de la Corporació per completar els presents
acords si aparegués informació rellevant”. Per tant, diguem que aquesta és la voluntat
de l’equip de govern i, així, avui hem portat aquest primer Acord.
De nou intervé el senyor Tovar (C’s), qui diu: “Simplemente, señora presidenta,
decirle al señor Fàbrega que, en un punto en el que todos los demócratas estamos
unidos para retirar las menciones honoríficas al franquismo, que usted aproveche para
confundir los símbolos franquistas con los símbolos de la democracia española; para
una persona que se siente demócrata y española, que sepa que nos duele.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Tovar, a veure, en tot cas li
agraeixo que hagi estat breu. No es tractava d’entrar en debat. En qualsevol cas, jo
agrairia que poguéssim passar i procedir a la votació d’aquest punt, que és prou
rellevant per donar compliment a la Llei de Memòria Històrica. I, per tant, ja amb el
precedent de l’any 2009 impulsat en aquesta mateixa Corporació, crec que avui fem
tots plegats un pas endavant. Per tant, els demanaria que poguéssim votar aquest
acord.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), 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).
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4.- Dictamen de data 13 de juny de 2016, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de la modificació de la composició de les Comissions Informatives i
de Seguiment de Territori i Sostenibilitat i d’Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans, així com de la Comissió Especial de Comptes, i actualització
de la composició de les Comissions de la Corporació.
“I. Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 29 de juliol de 2015 i
mitjançant Acord núm. 128/15, va acordar la creació de les Comissions Informatives i
de Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió especial de
caràcter informatiu i de seguiment de la Xarxa Audiovisual Local, SL, societat mercantil
unipersonal de la corporació, la Junta General de la qual és el Ple corporatiu, per tal de
facilitar la participació política en l’òrgan de govern i administració de la societat.
II. Atès que l’esmentat Acord núm. 128/15, en el punt quart de la seva part dispositiva,
acorda que tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple dret en les
Comissions Informatives i de Seguiment i en la Comissió Especial de Comptes amb el
següent nombre de diputats/des, proporcional a la seva participació al Ple:
1. Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, el nombre de membres de ple dret serà de 25,
inclosa la presidència i el nombre de membres de ple dret dels diferents grups
polítics serà el següent:
-

Convergència i Unió ........................................................................ 7
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ................... 6
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés ........ 5
ENTESA .......................................................................................... 4
Partit Popular ................................................................................... 1
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía ............................................... 1
Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu ...................................... 1

2. Respecte a la resta de Comissions Informatives i de Seguiment, el nombre de
membres de ple dret serà de 17, inclosa la presidència i el nombre de membres
de ple dret dels diferents grups polítics serà el següent:
-

Convergència i Unió ........................................................................ 5
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ................... 4
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés ........ 3
ENTESA .......................................................................................... 2
Partit Popular ................................................................................... 1
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía .............................................. 1
Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu ...................................... 1

3. La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició i repartiment
dels membres entre els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, sense perjudici
d’utilitzar, si escau, el vot ponderat.
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III. Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària d’1 d’octubre de 2015 i
mitjançant Acord núm. 136/15, va restar assabentat de la composició de les
Comissions informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, així
com de la integració dels/de els/les diputats/des en cadascuna d’aquestes Comissions.
IV. Atès que mitjançant Acords núm. 182/15, 26/16 i 76/16, el Ple de la Corporació va
restar assabentat, en sessions de 26 de novembre de 2015, 25 de febrer i 28 d’abril
de 2016, respectivament, de les modificacions i actualització de la composició de les
Comissions informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes.
V. Atès que en data 9 de juny de 2016 s’ha presentat un escrit signat per la presidenta
del Grup polític PSC-CP en el Registre General d’Entrada de la Diputació de
Barcelona, en què sol·licita que la Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña deixi de ser
membre de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans i passi a formar part de la de Territori i Sostenibilitat, al mateix
temps que l’Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno deixa de ser membre de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Territori i Sostenibilitat i s’integra en la d’Hisenda,
Serveis Generals i Recursos Humans, així com en la Comissió Especial de Comptes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, 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 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín
Espuña, diputada adscrita al Grup polític PSC-CP, deixa de formar part de la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans i de
l’Especial de Comptes i passa a integrar-se en la de Territori i Sostenibilitat.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que l’Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno, diputat
adscrit al Grup polític PSC-CP, deixa de formar part de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Territori i Sostenibilitat i passa a integrar-se en la d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, així com en la Comissió Especial de Comptes.
Tercer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’actualització de la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment, que queden constituïdes de la manera
següent:
I. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’HISENDA, SERVEIS
GENERALS i RECURSOS HUMANS, que estarà integrada per 25 membres de
ple dret, inclòs el President.
President: Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació i per delegació de la
Presidenta d’aquesta corporació.
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Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
2. Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
3. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
5. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
6. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
2. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
3. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
5. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
6. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque

c) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
4. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés
5. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno

d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
3. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
4. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

II. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE TERRITORI i
SOSTENIBILITAT, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el
President.
President: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
2. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau
3. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
4. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
5. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
2. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
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c) PSC-CP

3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
1. Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor
2. Il·lm. Sr. Montserrat Ballarín Espuña
3. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras
2. Il·lma. Sra. Maria Gallardo Borrega

e) PP

1. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Juan Miguel López González

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

III. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs
el President.
President: Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, Vicepresident 2on. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
2. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
3. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
4. Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
3. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
2. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
3. Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
2. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Juan Miguel López González

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

IV. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT CULTURA, EDUCACIÓ i
ESPORTS, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el
President.
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President: Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, Vicepresident 3er. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
2. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
3. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
4. Il·lma. Sra. Maite Fandos i Payà
5. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
2. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges
3. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
2. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
3. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Maria Gallardo i Borrega
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner

g) CUP-PA

1. Sra. Eulàlia Sabater i Diaz

V. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’ATENCIÓ A LES PERSONES,
que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclosa la Presidenta.
Presidenta: Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, Vicepresidenta 4ta. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
2. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
3. Il·lma. Sra. Teresa Ma. Fandos i Payà
4. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
2. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
4. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte
2. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno
3. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil
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d) ENTESA
e) PP

1. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
2. Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño
1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner

g) CUP-PA

1. Sra. Maria Rovira i Torrens

Quart.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES restarà integrada per les/els Diputades/Diputats següents, que estarà
integrada per 25 membres de ple dret, inclòs el President.
President:

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
2. Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
3. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
5. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
6. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
2. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
3. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
5. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
6. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque

c) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
4. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés
5. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno

d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
3. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
4. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels
Grups Polítics, als interessats, als membres de ple dret de les Comissions Informatives
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i de Seguiment afectades i de la Comissió Especial de Comptes, a la Coordinació
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la
Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals
oportuns.”
I el Ple en resta assabentat.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
5.- Dictamen de data 14 de juny de 2016, pel qual es proposa aprovar la
transferència, i la correlativa assumpció pel Consorci de les Drassanes Reials i
Museu Marítim de Barcelona, integrat en el sector públic de la Diputació de
Barcelona, de les funcions, activitats i personal i béns vinculats a les activitats
educatives no reglades, així com a d’altres activitats relatives al patrimoni
cultural marítim, que fins a la data d’efectes han estat exercides i adscrites al
Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar.
“I. ANTECEDENTS
El Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar, és una entitat pública de caràcter
associatiu i local que fou constituïda l’any 1993 i actualment està format per
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Autoritat Portuària de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu de El Far se centra en promoure la cultura del mar de Barcelona
desenvolupant aspectes socials, econòmics, ambientals i culturals. Aquesta missió es
duu a terme mitjançant el desenvolupament d’actuacions formatives, programes
educatius i de difusió; i impulsant projectes que obren noves línies de treball
vinculades al sector nàutic i marítim.
De conformitat amb l’art. 3 dels vigents estatuts del Consorci El Far (BOPB
24.03.2015), es troba adscrit a l’Ajuntament de Barcelona.
El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona és un ens
consorcial públic de caràcter local que està integrat per la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat Portuària de Barcelona i que té com a finalitats,
entre d’altres (art. 6.e dels seus estatuts publicats al BOPB de 15.01.2016), la més
àmplia difusió de la cultura marítima del nostre país amb especial atenció als
programes dirigits a estudiants i escolars.
El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona resta adscrit al
sector públic de la Diputació de Barcelona (art. 1 dels seus estatuts).
És voluntat del Consorci El Far la transferència i correlativa assumpció pel Consorci de
les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona de les funcions, les activitats, el
personal i els béns vinculats a les activitats educatives no reglades, així com a d’altres
activitats relatives al patrimoni cultural marítim.
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El Consorci El Far té entre les seves finalitats, recollides als seus estatuts (BOPB
24.03.2015):
“Promoure i contribuir al desenvolupament, progrés i difusió de la cultura marítima en
general i, en particular, de la del nostre país i ciutat, afavorint l'estudi de la nostra
historia i tradicions marítimes, la conservació i restauració del patrimoni cultural
marítim, i programes i activitats de recerca, docència i difusió entorn els temes
marítims, posant especial atenció en els programes dirigits a escolars i estudiants.”
(art. 6.5)
El Consorci de les Drassanes té entre les seves finalitats, recollides als seus estatuts
(BOPB 15.01.2016):
- La col·laboració en la conservació, la protecció, la recuperació, l’estudi i la difusió del
patrimoni cultural marítim català (art. 6.c)
- La més àmplia difusió de la cultura marítima del nostre país amb especial atenció als
programes dirigits a escolars i estudiants (art. 6.e)
- Garantir la difusió universal del patrimoni dels Museu Marítim (art. 6.g)
Per tant són paleses les coincidències en les finalitats d’ambdós Consorcis tant en la
conservació del patrimoni marítim flotant com en la difusió de caire pedagògic del
patrimoni i la cultura marítima.
II. ACORDS QUE ES PROPOSEN
Sobre la base d’aquests antecedents es proposa, en síntesi, aprovar la transferència i
correlativa assumpció pel Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de
Barcelona, com a ens que forma part del sector públic de la Diputació de Barcelona,
de les funcions, les activitats, el personal i els béns vinculats a les activitats educatives
no reglades, així com a d’altres activitats relatives al patrimoni cultural marítim del
Consorci El Far, com a ens del que n’és membre la Diputació de Barcelona.
Aquesta assumpció s’instrumentalitzarà mitjançant l’adequació dels acords i la
formalització d’un Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona,
el Consorci El Far i el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
per regular els termes de la transferència i correlativa assumpció per part del Consorci
de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona de les funcions, activitats,
personal, drets i béns vinculats a les activitats educatives no reglades així com a
d’altres activitats relatives al patrimoni cultural marítim del Consorci el Far.
La subscripció d’aquest conveni millora l’eficiència de la gestió pública eliminant
duplicitats administratives, d’acord amb el previst a l’art. 57.2 de la Llei reguladora de
les bases de règim local.
Aquest Conveni, la minuta del qual es transcriu a la part dispositiva d’aquest dictamen,
conté les previsions relatives a:
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-

-

Les obligacions i els compromisos derivats de la transferència i l’assumpció
correlatives de les activitats, mitjans i personal (clàusula 3 del conveni)
La integració del personal del Consorci El Far en el Consorci de les Drassanes
mitjançant subrogació (clàusula 4 del Consorci).
La subrogació del Consorci de Drassanes en els convenis i contractes del Consorci
El Far referits a les funcions, activitats i béns que són objecte de transferència
(clàusula 5 del conveni).
El règim jurídic de l’assumpció d’activitats, mitjans i personal (clàusula 14 del
conveni)
Els compromisos econòmics de les parts del conveni (clàusules 7 i 9 del conveni)
Altres previsions sobre els aspectes econòmics, temporals, de seguiment de
l’execució del conveni, de la seva vigència i extensió

Aquesta actuació afecta a totes les entitats que s’indicaran:
a)

Al Consorci El Far en la mesura en què la part abans indicada de les seves
funcions, activitats, personal i béns són transferits al Consorci de les Drassanes.

b)

Al Consorci de les Drassanes atès que assumeix la part abans indicada de les
funcions, activitats, personal i béns exercides i adscrites fins a la data al Consorci
El Far.

c)

A l’Ajuntament de Barcelona tota vegada que el Consorci El Far està integrat en el
seu sector públic, la Corporació municipal forma part del Consorci de les
Drassanes i assumeix el compromís d’aportar a aquest Consorci les quantitats
corresponents a la transferència efectuada al seu favor.

d)

A la Diputació de Barcelona pel fet que el Consorci de les Drassanes està integrat
en el seu sector públic i atès que la Corporació provincial forma part del Consorci
El Far.

e)

L’Autoritat Portuària de Barcelona en la mesura en què forma part dels Consorcis
de les Drassanes i El Far, i malgrat que no és signatària del Conveni referenciat,
ha expressat per escrit el seu compromís d’aportar al primer les quantitats que fins
a la data transferia al segon, i tot això de resultes de l’actuació plantejada.

II. NORMATIVA APLICABLE
La normativa aplicable als acords proposats i les actuacions previstes és la següent:
a) En relació amb els serveis públics museístics:
-

Llei 17/1990, de 2.11, de museus.
Estatuts del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de
Barcelona (BOPB del 15.1.2016).

b) En relació amb les competències locals:
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-

Les atribuïdes als municipis sobre promoció de la cultura i equipaments
culturals (Llei estatal 7/1985, de 2.4, de bases del règim local, art. 25.2.m),
activitats i instal·lacions culturals (Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya/TRLCat, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4,
art. 66.3.n) i els museus (TRLCat, art. 71.h), així com les reconegudes als
governs locals com a competències pròpies en raó de la seva vinculació
amb el domini públic i l’activitat marítima (Estatut d’autonomia de
Catalunya de 2006, art. 84.2.a), k) i n).

-

Referides a la Diputació de Barcelona les competències d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, segons preveuen
els articles 36 de la Llei estatal 7/1985 i 88 del TRLCat/2003.

-

Llei 29/1998, de 30.12, per la qual s’aprova la Carta municipal de
Barcelona.

c) En relació amb la transferència i l’assumpció correlatives d’activitats i béns, i
l’aprovació del Conveni:
-

Llei estatal 7/1985, arts. 33.2, lletres a) i ñ), 47.2 lletra c).
Reglament català de patrimoni dels ens locals, aprovat pel D
336/1988, de 17.10, art. 27.2.b.
Reglament català d’obres, activitats i serveis, aprovat pel D
179/1995, de 13.6, art. 303 a 311.
Llei 26/2010, de 3.8, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, art. 108 a 112.

d) En relació amb la subrogació, per part del Consorci de Drassanes i la
conseqüent transferència del personal laboral del Consorci El Far que resulti
afectat pel present Conveni, es realitzarà a l’empara del que es preveu en:
-

Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2015, de 23.10, art. 44.
Reglament català del personal al servei de les entitats locals,
aprovat pel D 214/1990, de 30.7, art. 88.1.d), 109 i 108.7.

D’acord amb l’art. 179 del TRLMC ha estat emès, en sentit favorable, l’informe
preceptiu de la Secretaria i la Intervenció de la Diputació de Barcelona, atès que es
tracta d’un assumpte que requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal dels membres de la corporació, de conformitat amb l’art. 47.2.h de la LBRL.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, previ
l’informe favorable de la Secretaria i de la Intervenció General d’aquesta Corporació,
sotmet al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda,
Serveis Generals i Recursos Humans, la proposta que segueix, d’acord amb la
competència prevista a l’art. 33.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
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bases de règim local, en relació a l’art. 47.2.h) de la mateixa norma, per tal de que en
aquest, si s’estima oportú, s’adoptin els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la transferència i la correlativa assumpció pel Consorci de les
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona integrat en el sector públic de la
Diputació de Barcelona, de les funcions, les activitats i el personal i els béns vinculats
a les activitats educatives no reglades, així com a d’altres activitats relatives al
patrimoni cultural marítim, que fins a la data d’efectes han estat exercides i adscrites al
Consorci El Far, integrat en el sector públic de l’Ajuntament de Barcelona
Segon. APROVAR el conveni regulador d’aquesta actuació, tot això d’acord amb el
text de la minuta que es reprodueix a continuació:
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
EL CONSORCI EL FAR, I EL CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU
MARÍTIM DE BARCELONA PER REGULAR L’ASSUMPCIÓ PER PART DEL CONSORCI
DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA DE LES FUNCIONS,
ACTIVITATS, PERSONAL, DRETS I BÉNS VINCULATS A LES ACTIVITATS EDUCATIVES
NO REGLADES AIXÍ COM A D’ALTRES ACTIVITATS RELATIVES AL PATRIMONI
CULTURAL MARÍTIM DEL CONSORCI EL FAR
................. Sr./Sra....................... en nom i representació de la Diputació de Barcelona
(s’especificarà el nom i el càrrec i la seva qualitat d’intervenció)
Sr. Jordi Martí Grau, gerent municipal en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona.
................. Sr./Sra....................... en nom i representació del Consorci de les Drassanes
Reials i Museu Marítim de Barcelona (s’especificarà el nom i el càrrec i la seva qualitat
d’intervenció)
Sra. Marta Carranza Gil Dolz Castellar, presidenta del Consorci el Far, en nom i representació
d’aquest Consorci.
Les parts es reconeixen mútua capacitat suficient per l’atorgament d’aquest conveni, i
MANIFESTEN
1. El Consorci el Far, adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, es va constituir l’any 1993.
L’integren l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Autoritat Portuària de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de promoure i donar suport a
iniciatives econòmiques i socials relacionades amb les activitats marítimes; de
proporcionar formació relativa a professions i oficis relacionats amb el mar; desenvolupar
activitats dins l’àmbit mediterrani relatives al medi ambient i la cultura marítima i incentivar
la investigació, la docència i la recerca respecte als temes marítims, d’acord amb l’article 6
dels vigents estatuts (BOPB 24.03.2015).
2. El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (des d’ara,
Consorci de les Drassanes) adscrit a la Diputació de Barcelona es va constituir l’any 1993.
L’integren l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Autoritat Portuària de
Barcelona, i té com a finalitat bàsica la de conservar i rehabilitar el conjunt patrimonial
immoble on s’allotgen les Drassanes i el del Museu Marítim i, entre d’altres, la més àmplia
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difusió de la cultura marítima del nostre país amb especial atenció als programes dirigits a
escolars i estudiants, conforme al que disposa l’art. 6 dels vigents estatuts del Consorci
(BOPB 15.01.2016).
3. Que són paleses les coincidències en algunes competències d'ambdós Consorcis, que
porten a desenvolupar línies de treball paral·leles i complementàries, com per exemple la
conservació del patrimoni marítim flotant o la difusió escolar del patrimoni i la cultura
marítima
4. Que ambdós Consorcis han col·laborat activament en el passat en temes de conservació i
difusió, com posen de manifest, la creació d'un centre de recursos educatius del mar i
l'elaboració d'un programa pedagògic conjunt, o, en l'actualitat, la participació conjunta en
l'èxit del projecte Escala a Barcelona.
5. Que per raons d’eficiència, d’economia d’escala i evitar duplicitats, les parts consideren
que la millor manera de mantenir aquests dos objectius (conservació del patrimoni marítim
flotant i la difusió del patrimoni marítim a les escoles) és integrant aquests dos eixos de
treball en una única organització, aportant també els recursos econòmics i materials per al
seu bon funcionament.
6. Que en el marc de la voluntat de les administracions del Consorci el Far, i d’acord amb el
seu Pla d’acció 2016, aprovat pel Consell General en sessió celebrada l’11.04.2016, es
proposa que les funcions, les activitats, el personal, els drets i els béns, del Consorci el
Far, tots ells vinculats a les activitats educatives no reglades així com a d’altres activitats
relatives al patrimoni cultural marítim, es transfereixin al Consorci de les Drassanes,
atenent als objectius comuns que ambdós Consorcis comparteixen, la solvència del
Consorci de les Drassanes per assumir les noves funcions, així com per raons
d’oportunitat i interès públic.
7. Que el text del present conveni ha estat aprovat pels òrgans competents de cadascuna de
les parts que el signen, en les dates que s’indiquen:
-

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de data ............
El Ple de la Diputació de Barcelona de data.................
El Consell General del Consorci de les Drassanes de data ................
El Consell Rector del Consorci el Far de data ................

Que la competència per a la present assumpció de funcions, activitats, personal i béns
està prevista a l’article 6 dels estatuts del Consorci de les Drassanes, raó per la qual no
s’exigeix la modificació dels seus estatuts com a requisit per a la seva acceptació.
8. Que l’Autoritat Portuària de Barcelona, malgrat que no ser signatària del present, ha
expressat per escrit el seu compromís ferm de mantenir la mateixa aportació econòmica
que feia al Consorci El Far en favor del Consorci de les Drassanes, per a l’exercici 2017,
que es xifra en 91.000 euros. Per exercicis posteriors, es realitzaran les activitats
educatives relacionades amb el Port de Barcelona en funció de l’aportació anual que
aquest efectuï a favor del Consorci de les Drassanes.
9. Que han estat acomplerts tots els tràmits i requeriments propis de les entitats signatàries
del present conveni.
Les parts, en base als esmentats antecedents acorden les següents
CLÀUSULES
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PRIMERA - OBJECTE
El present conveni té per objecte regular la transferència per part del Consorci el Far i
l’assumpció per part del Consorci de les Drassanes de les funcions, activitats, personal, drets
i béns vinculats a les activitats educatives no reglades així com a d’altres activitats relatives al
patrimoni cultural marítim en els termes del present conveni.
SEGONA – DURADA
Les parts acorden que la vigència del present conveni serà de deu anys comptadors des de
l’1.09.2016, i es podrà prorrogar amb l’acord exprés de les parts, excepció feta d’aquells
aspectes vinculats amb la transferència de funcions, activitats, personal, drets i béns i
compromisos econòmics de l’Ajuntament de Barcelona, que s’entenen fets amb vocació
indefinida i no subjecta a termini, el que inclou les transferències econòmiques previstes en
raó de les obligacions i els compromisos contrets en virtut del present conveni.
TERCERA - FUNCIONS QUE ES TRANSFEREIXEN I S’INTEGREN
Les parts acorden que l’entitat jurídicament adequada per mantenir la continuïtat dels
objectius, funcions i actuacions relacionades amb les activitats educatives no reglades, així
com d’altres activitats vinculades al patrimoni cultural marítim que fins ara realitzava el
Consorci del Far, és el Consorci de les Drassanes, el qual a partir del moment en què aquest
conveni sigui eficaç, integrarà en el seu programa d’actuació les següents funcions, activitats,
personal, drets i béns del Consorci el Far:
1. Les activitats educatives i de difusió del Port de Barcelona i dels temes marítims
2. Les embarcacions del Consorci el Far, quant a la seva titularitat, gestió i conservació, que
es relacionen a l'annex núm. 3
3. Els fons del centre de documentació i biblioteca, que es relacionen a l’annex núm. 3
4. La col·lecció del fons de maquetes, que es relaciona a l’annex núm. 3
5. El personal que es relaciona a l’annex núm.1
QUARTA – PERSONAL
A l’Annex 1 es relaciona el personal que en l’actualitat està adscrit i presta els seus serveis al
CEF i que passarà a integrar-se al CDRiMMB, mitjançant subrogació, en virtut d’aquesta
clàusula.
A partir de la data de l’1 de setembre de 2016, el personal del Consorci el Far identificat a
l’Annex 1 passarà a prestar els seus serveis en les condicions que s’especifiquen a
continuació:
a) Aquest personal del Consorci el Far s’incorporarà al Consorci de les Drassanes, de
conformitat a l’art. 44 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre que aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
b) Es garanteix al personal el manteniment de les condicions retributives i els seus drets
laborals.
CINQUENA – RELACIONS JURÍDIQUES I SUBROGACIÓ
Pel que fa als convenis i contractes en vigor:
a) El Consorci de les Drassanes se subrogarà en la titularitat del convenis i contractes en
vigor subscrits pel Consorci del Far, que s’indiquen a l’Annex 2.
b) Per part del Consorci el Far es realitzaran les comunicacions corresponents a les terceres
persones amb les que manté relacions jurídiques, i se’n donarà trasllat al Consorci de les
Drassanes.
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SISENA – BÉNS MOBLES
A l’Annex 3 es relacionen els béns i drets de qualsevol classe de què n’és titular el Consorci el
Far i que són objecte de transferència o cessió al Consorci de les Drassanes. El Consorci de
les Drassanes assumirà el manteniment i conservació d’aquests elements patrimonials, que
passaran a ser titularitat seva, sense perjudici d’aquells béns que se li hagin de considerar
adscrits, els quals mantindran la titularitat originària per l’entitat que actualment la tingui.
SETENA – TRANSFERÈNCIA ECONÒMICA DE L’EXERCICI 2016
Atès que el Consorci de les Drassanes assumirà les activitats establertes en aquest conveni a
partir de l’1 de setembre de 2016, El Consorci el Far transferirà al Consorci de les Drassanes
els ingressos vinculats a les despeses derivades de les obligacions d'aquest conveni,
corresponents al període que va de l’1 de setembre fins al 31 de desembre de 2016, i que
serà de 126.220.-€, transferència que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 1- 326 46799 del Consorci el Far havent de fer-se efectiva durant el mes de setembre de 2016 i en
un sol pagament.
VUITENA - COMPROMISOS DEL CONSORCI DE LES DRASSANES
El Consorci de les Drassanes:
a) Assumirà el personal en les condicions que es derivin de la clàusula quarta
b) Garantirà el bon funcionament i la qualitat de les activitats educatives no reglades que li
siguin transferides.
c) Garantirà el compliment de la resta de compromisos del vigent conveni.
NOVENA – COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I DIPUTACIÓ DE
BARCELONA A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2017 I ANYS SUCCESSIUS
1. L’Ajuntament de Barcelona es compromet a dotar pressupostàriament i a transferir al
Consorci de les Drassanes la quantitat anual de 321.421,51.-€, que anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària 0702 – 46756 - 33411 del seu pressupost, havent de fer-se efectiva
per trimestres naturals.
Serà a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona qualsevol tribut municipal que pugui derivar-se de
la transmissió de les funcions, activitats, personal i béns vinculats a les activitats educatives
no reglades així com d’altres activitats relatives al patrimoni cultural marítim, objecte d’aquest
conveni.
2. La Diputació de Barcelona es compromet a dotar pressupostàriament i a transferir al
Consorci de les Drassanes la quantitat anual de 36.100.-€, per l’assumpció de l’objecte
d’aquest conveni, que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/4000/33300/46701 del
seu pressupost, havent de fer-se efectiva per trimestres naturals.
DESENA – EFICÀCIA DE LA TRANSFERÈNCIA
La transferència de funcions objecte d’aquest conveni al Consorci de les Drassanes serà
eficaç a partir de 1 de setembre del 2016, i sobre la base del compliment de tots els
compromisos econòmics o d’altra naturalesa adquirits en el present conveni.
ONZENA - SEGUIMENT
Amb la finalitat d’impulsar el seguiment d’aquest conveni i verificar l’execució puntual dels
respectius compromisos, es crearà una Comissió de seguiment paritària, formada pel Director
General del Consorci de les Drassanes, un representant designat per l’Ajuntament de
Barcelona i un representant designat per la Diputació de Barcelona quina composició
decidiran quan la constitueixin, i amb la finalitat de formular propostes sobre noves iniciatives
a impulsar i resoldre les incidències que es puguin produir.
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DOTZENA – TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les parts es comprometen al compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desenvolupament.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades per les parts signatàries
del present document de conveni seran incloses durant l’execució del conveni en els fitxers de
què són responsables les diferents parts signatàries, les quals seran objecte de tractament
exclusivament per a la gestió del present expedient i per al temps estrictament necessari per
al seu compliment, sempre que una llei no disposi el contrari, i només seran cedides amb el
consentiment de les parts signatàries o si ho autoritza una llei.
A més, per a la realització de l’objecte del present conveni es preveu la transferència d’una
part dels treballadors del Consorci El Far al Consorci de les Drassanes. Per això correspon la
cessió de les dades d’aquest personal d’un Consorci a l’altre. Aquesta cessió es farà
emparant-se en el consentiment atorgat per cadascun dels treballadors.
Se’ls informarà que les esmentades dades passaran a formar part del fitxer anomenat “MMB
Gestió de recursos humans” propietat del Consorci de les Drassanes.
No estan previstes altres cessions de les seves dades i podran exercir els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que els correspongui legalment
adreçant la seva sol·licitud al Registre General del Consorci de les Drassanes presentada en
les seves oficines que es podrà consultar a www.mmb.cat
TRETZENA – CAUSES D’EXTINCIÓ
1. El present conveni estendrà la seva vigència d’acord amb les previsions que s’hi contenen,
i en concret:
a)

b)

c)

Pel que fa a la transferència de funcions, activitats, personal, drets i béns vinculats a les
activitats educatives no reglades així com a d’altres activitats relatives al patrimoni
cultural marítim, fins al moment en què es produeixi l’assumpció de les funcions i
activitats i l’efectiva integració del personal i els béns, en el programa, plantilla i inventari
del Consorci de les Drassanes.
Pel que fa als compromisos econòmics del Consorci El Far per a l’exercici 2016, fins al
moment en què faci efectiva al Consorci de les Drassanes la quantitat prevista a la
clàusula setena d’aquesta conveni.
Pel que fa als compromisos econòmics anuals a partir de l’01.01.2017 i anys successius
de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona en favor del Consorci de les
Drassanes, per mentre es mantingui l’assumpció de les funcions, activitats, personal,
drets i béns vinculats a les activitats educatives no reglades així com a d’altres activitats
relatives al patrimoni cultural marítim en els termes del present conveni.

2. Seran causes d’extinció d’aquest conveni:
a) El mutu acord de les parts
b) L’incompliment de les seves clàusules, denunciat en els termes legalment previstos per
qualsevol de les parts.
CATORZENA – NATURALESA I REGIM JURÍDIC
1. El present conveni té naturalesa administrativa i queda exclòs de 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 (TRLCSP), de conformitat amb el seu art. 4-1,c).

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. L’assumpció per part del Consorci de les Drassanes i la consegüent transferència de les
funcions, activitats, personal i béns del Consorci el Far que s’instrumenten mitjançant el
present conveni es regeix per les seves clàusules i a l’empara de la normativa següent:
- En relació amb la transferència i l’assumpció correlatives de funcions, activitats i béns, i
l’aprovació del conveni:
 Llei estatal 7/1985, arts, 33.2, lletres a) i ñ) i 47.2 lletra c);
 Reglament català de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, art. 27.2.b;
 Reglament català d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13de juny,
art. 303 a 311;
 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, art. 108 a 112.
- En relació amb la subrogació, per part del Consorci de les Drassanes i la conseqüent
transferència del personal laboral del Consorci el Far que resulti afectat pel present conveni,
es realitzarà a l’empara del que es preveu en:
 Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2015, de 23 d’octubre, art. 44;
 Reglament català del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol, art. 88.1.d), 109 i 108.7.
QUINZENA - JURISDICCIÓ COMPETENT
Seran competents per a la resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en matèria
d’interpretació, compliment i/o efectes d’aquest conveni els jutjats i tribunals de la jurisdicció
contenciós administrativa amb seu a Barcelona.
En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per quadruplicat en el lloc i la data
assenyalats.”

Tercer. AUTORITZAR la Presidència de la Diputació de Barcelona per a la signatura
del Conveni regulador de l’actuació esmentada a l’apartat anterior, així com per a
l’adopció de les resolucions i la formalització dels documents públics i privats que
resultin necessaris per a l’efectivitat dels presents acords.
Quart. Els anteriors acords produiran efectes a partir de l’1 de setembre de 2016, en
els termes previstos en el propi conveni.
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Barcelona, al Consorci El
Far, al Consorci de les Drassanes Reials i Museus Marítim de Barcelona i a l’Autoritat
Portuària de Barcelona, per al seu coneixement i efectes.”
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP – Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Tal com vam manifestar a la Comissió d’Hisenda de la setmana
anterior, nosaltres entenem aquesta absorció del Consorci El Far per part del Consorci
de les Drassanes Reials i el Museu Marítim dins d’un procés molt més ampli de
repensar quin és el paper i el pes que ha de tenir la Diputació en els diferents
organismes i en el seu sector públic.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 49 membres presents a la sessió
dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant el quòrum previst a l’article
47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els
vots favorables dels diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat
definitiu de 46 vots a favor i 3 abstencions.
En aquest moment s’incorpora a la sessió el diputat senyor Riera (PP).
Servei de Programació
6.- Dictamen de data 16 de juny de 2016, pel qual es proposa restar assabentat
de l’acord de la Junta de Govern de data 9 de juny de 2016, de selecció de
BANCO DE SABADELL S.A. com l’entitat financera amb la qual es formalitzarà
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2016-2017.
“El Ple de la corporació de data 28 de gener de 2016 va aprovar una convocatòria i un
Plec de Bases que regia l’acció concertada amb una entitat financera per a l’obtenció
de finançament subsidiat de les operacions financeres inscrites dins del Programa de
Crèdit Local a formalitzar pels ajuntament i entitats municipals descentralitzades de
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona i es va publicar en el BOPB el 17 de
febrer de 2016.
L’entitat financera BANCO DE SABADELL S.A., va interposar un recurs de reposició
contra la Base 4a. d’aquest plec de bases, en data 23 de març de 2016.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 d’abril de 2016, va aprovar
un dictamen, que per una banda,
o

Admetia el recurs de reposició, interposat en temps i forma, per l’entitat
financera BANCO DE SABADELL S.A., en data 23 de març de 2016 (núm.
Registre 1600016636), contra la Base 4a. del plec de bases per a seleccionar
l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2016-2017 aprovat, juntament amb la convocatòria, per acord
plenari de data 28 de gener de 2016, de conformitat amb l’article 60.2 en
relació amb els 48, 58.3, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

o

Estimava l’esmentat recurs i deixava sense efecte l’acord del Ple, d’aprovació
de la convocatòria i del Plec de Bases per a seleccionar l’entitat financera amb
la qual formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2016-2017,
adoptat en sessió ordinària de 28 de gener de 2016.

I per l’altra, s’aprovava de nou la convocatòria i el Plec de Bases per a seleccionar
l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit
Local 2016-2017.
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Els acords i el Plec de referència van ser publicats en el BOPB del 2.05.2016.
Quant a la tramitació val a destacar, que en el Plec de Bases s’hi contenen els criteris
de selecció, l’òrgan de selecció i el procediment i documentació exigida.
En aquest sentit la base 9.3 preveu que, previs els corresponents informes, l’Òrgan de
selecció formularà proposta de selecció de l’entitat financera a la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona.
Un cop finalitzat el procés d’adjudicació per l’Òrgan Seleccionador de l’acció
concertada constituït a l’efecte, i formulada la corresponent proposta, la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 9/06/2016, d’acord amb el que
disposa la Base 10 del Plec de Bases, va adoptar l’acord de selecció de l’entitat
financera BANCO DE SABADELL, S.A. per formalitzar l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local, a l’objecte d’obtenir el finançament de les operacions
financeres dels Ajuntaments i Entitats Menors Descentralitzades de la província de
Barcelona, d’acord amb l’oferta presentada, així com va disposar la seva publicació i
donar compte al Ple.
En virtut de tot això, el director sotasignat proposa al diputat delegat d'Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de Diputació de Barcelona,
que elevi al Ple, l’aprovació dels següents:
ACORDS
Únic.- RESTAR ASSABENTAT de la Selecció de BANCO DE SABADELL, S.A. com a
l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2016-2017 aprovada per la Junta de Govern de data 9 de juny de 2016,
de conformitat amb els acords que es reprodueixen:
“Primer.- SELECCIONAR l’entitat financera BANCO DE SABADELL, S.A., per
formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local, a l’objecte d’obtenir el
finançament de les operacions financeres dels Ajuntaments i Entitats Menors
Descentralitzades de la província de Barcelona, d’acord amb la seva oferta i, en
particular, amb les condicions següents:
a) El preu de les operacions dels préstecs a llarg termini dins del Programa de
Crèdit Local:
Import de la línia de crèdit: 200.000.000,00 euros anuals.
Disponibilitat: serà d'un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals
més fracció de trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec,
coincidirà amb el moment de la seva signatura i serà com a mínim igual a
l'import de la subvenció de la Diputació.
Carència: serà d'un any.
Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys.
Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat financera.
Períodes de liquidació d'interessos: trimestrals.
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Tipus d’interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de
prudència financera(*) – 11% de dit diferencial, en el moment de la
concessió del préstec.
(*)

El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que
estableix mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer,
en aplicació del que disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei
d'hisendes locals aprovat pel R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre
de 2014 En aquest cas per un préstec de vida mitjana 67,50 mesos.
Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena.
Model de Minuta de préstec presentat a l’oferta, que s’incorpora com a
Annex I.
b) Les millores presentades com a actuacions complementàries al Programa
de Crèdit Local següents:
Millores a la Tresoreria ( Actuacions relacionades amb la Tresoreria)
 Concessió de pòlisses de tresoreria a termini màxim de 12 mesos, als
ajuntaments fins un màxim del 10% dels ingressos corrents amb la
limitació legal del 30% dels ingressos corrents, amb la domiciliació de
les transferències del ORGT dels impostos cedits al ORGT-DIBA fins a
l’extinció del risc. Línia de 100.000.000 Eur, i descompte del 2,5% sobre
el preu de prudència financera.
 Línia d’anticips per import de 40.000.000 Eur a les subvencions DIBA
publicades al BOPB, termini de 12 mesos i amb el descompte del 2,5%
sobre el preu de prudència financera.
 Línia d’anticips per import de 10.000.000 Eur a les subvencions “d’altres
administracions” amb domiciliació de la subvenció, termini de 12 mesos
i amb el descompte del 2,5% sobre el preu de prudència financera.
 Línia d’anticips del programa XARXA-DIBA per import de 150.000.000
Eur. A la publicació del BOPB, termini 12 mesos i amb descompte del
2,5% sobre el preu de prudència financera.
Préstecs Pont per a inversions finançades amb subvencions


Línia de préstecs per import de 75.000.000 Eur per a subvencions
FEDER atorgades als ajuntaments, a un termini màxim de 5 anys i preu
de descompte del 2,5% sobre prudència financera (amb domiciliació de
la subvenció i dins el conveni Generalitat de Catalunya-Entitats
Financeres).



Línia de préstec per import de 10.000.000Eur a subvencions PUOSC a
termini màxim de 24 mesos (amb domiciliació de la subvenció i dins el
conveni Generalitat de Catalunya-Entitats Financeres).
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Nota: La prudència financera a aplicar a les millores és la publicada del mes
de la sol·licitud per part del ajuntament (RSGTPF: Resolució de la
Secretaria General del Tresor i Política Financera).
c) Les millores del Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable
dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL
6/2012) següents:




No realitzar cap actuació de desnonament de residència habitual als
clients de l’entitat, vulnerables o amb risc d’exclusió social en el marc
dels processos judicials d’execució hipotecària; i negociar solucions
possibles amb els afectats.
Oferir la possibilitat de lloguer social als deutors hipotecaris vulnerables
o en risc d’exclusió social (recollint l’esperit de la Llei 24/2015
reconeguda per l’Estat).

Segon.- DISPOSAR que l’acció concertada es regirà pel Plec de bases aprovat pel
Ple de la Corporació en la sessió de 28 d’abril de 2016, els presents acords,
l’oferta de l’entitat financera BANCO DE SABADELL, S.A., el conveni formalitzat
entre aquesta i la Diputació de Barcelona, i la normativa detallada a l’apartat IV de
la part expositiva del Dictamen.
Tercer.- FACULTAR a la Presidenta per APROVAR i FORMALITZAR el conveni
de l’acció concertada del programa de Crèdit Local 2016-2017 entre el BANCO DE
SABADELL, S.A. i la Diputació de Barcelona.
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resultat del
procés de selecció de l’acció concertada del programa de Crèdit Local, i notificarho a l’entitat seleccionada i a la resta d’entitats que han participat.
Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple dels presents acords, per al seu coneixement.”
I el Ple en resta assabentat.
7.- Dictamen de data 16 de juny de 2016, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 9/2016 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona
per a l'exercici 2016, així com aprovar l'actualització del Pla estratègic de
subvencions 2016 i del Pla d'inversions 2016 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 i financer de la Diputació de Barcelona.
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació per crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de
despeses del pressupost 2016.
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 modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de
crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents
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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.
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.
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.
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.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon a la
presidenta sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
Vist el Decret de la Presidència 3048/16 sobre delegació de competències conferides
per la Presidència publicat en el BOP de 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Delegació de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió

Àrea de Presidència
Secretaria General

Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 09/2016 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, que recull crèdits extraordinaris, suplements
de crèdit i transferències de crèdit per un import total catorze milions cinc-cents
cinquanta-sis mil quatre-cents vint-i-nou (14.556.429,00 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 2016 que figura
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2016 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, 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 i Financer aprovat per l’òrgan de tutela financera de la
Generalitat en data 20 d’abril de 2016.
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 de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 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.
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La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: La CUP-Poble Actiu, en aquest mateix consell Plenari, ja va anunciar
que no donaria suport a cap modificació de crèdit que afectés el Pla Estratègic de
Subvencions vigent en tant no hi hagués un criteri clar i el més objectiu possible,
definit, per veure quines són les concessions de les diferents subvencions. En tant
aquest Pla no existeixi, nosaltres votarem de forma contrària.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu:
Nosaltres ens abstindrem, ja que considerem sorprenent que el cost de la subvenció
de la “Nit de les lletres catalanes” s’hagi multiplicat; quan els recursos per a la compra
de revistes, llibres i altres documents de les biblioteques segueixen sent una de les
partides que menys s’ha recuperat després de la crisi. Nosaltres estem a favor de la
cultura però entenem que, a vegades, certs increments són dubtosos. Per organitzar
esdeveniments no crec que s’hagi de gastar excessius diners i, en canvi, per a
promocionar la cultura és on hauríem d’abocar el màxim de recursos.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans – Partido de la Ciudadania,
senyor Tovar, qui diu: “Nuestro voto será en contra en esta modificación
presupuestaria porque no podemos apoyar un incremento en una partida dirigida a
una supuesta entidad cultural que se dedica a actividades políticas como es Òmnium
Cultural.”
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A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Valdria la
pena, potser, que el diputat d’Hisenda expliqués la modificació de crèdit perquè estem
parlant d’una modificació de crèdit prou àmplia i prou important com per no quedar-nos
en petits detalls perquè, si ens quedéssim en petits detalls, segurament justificaríem el
nostre vot contrari o el nostre vot favorable, en funció del detall què volguéssim agafar.
Nosaltres ja vam plantejar algunes preguntes a la Comissió Informativa i, en aquest
cas, tant el diputat Ciurana com el diputat Garcia Cañizares com altre personal de la
casa, com el Coordinador General, ens han anat explicant i puntualitzant algunes
matèries. En tot cas, per nosaltres, aquesta modificació té tres parts. La primera, el
traspàs, la més important, el traspàs d’onze milions d’euros, pensats per a inversió en
el PUOSC, que es passen a manteniment o destinació ordinària, etc., dels
ajuntaments, a subvenció als ajuntaments... És una quantitat important. No és la
primera vegada que ens passa això, que pressupostem uns recursos destinats a
incorporar-se al Pla Únic d’Obres i Serveis i que després, la Generalitat, com que no
ho executa, nosaltres ho ressituem. Volem traslladar una certa preocupació, que ja
hem fet en altres moments, pel fet que partides destinades a inversió en l’espai públic,
en els equipaments municipals, acaben en altres llocs perquè la Generalitat, en aquest
cas, no vol invertir. I, en aquest cas, segurament, molts ajuntaments estan ofegats i
demanen que aquests diners no siguin per inversió sinó que se situïn en manteniment;
ens preocupa i ja li hem fet saber al coordinador i li hem fet saber a la presidenta. Ens
preocupa que al final només inverteixin alguns ajuntaments i la Diputació de
Barcelona, ens preocupa la reducció de la inversió en els nostres municipis, en els
nostres carrers, en els nostres equipaments. Per tant, voldríem que, en la mesura de
les possibilitats, féssim un intent de que es recuperés el màxim de recursos perquè els
municipis han de fer inversió i s’han de millorar els carrers i les places i els edificis
municipals i, per tant, hem de tenir recursos per inversió. Això és una preocupació
però, en tot cas, entenem la necessitat que tenen els ajuntaments de disposar de
recursos per al seu dia a dia i podríem “entendre” que s’hagués fet aquest canvi de
partides, sobretot, entenem la primera que és que, com que la Generalitat no fa la
inversió, al final aquests recursos s’han de posar a disposició dels ajuntaments que és
el que correspon.
Hi ha una segona part important de la modificació de crèdit que fa referència a la XAL.
Per molta explicació que ens pugui donar el seu conseller delegat o els responsables
polítics d’aquest Plenari del seguiment de la XAL, nosaltres no som corresponsables
de com funciona la XAL ni què s’està fent a la XAL i nosaltres vam ser, com els més
veterans d’aquest Plenari recordaran, vam presentar al·legacions a la creació de la
mercantil de la XAL; no vam estar d’acord amb la creació de la mercantil de la XAL i,
per tant, no podem estar d’acord en fer una modificació de crèdit per a dotar de
recursos a una hipotètica gestió que pot tenir més o menys raó de ser, però que és
una decisió de l’equip de govern. Nosaltres, equip de govern actual i el passat, vam
decidir crear la XAL com una empresa mercantil; això té els seus pros i els seus
contres. I entenem que aquí està apareixent un dels seus contres, que és el funcionar
com una empresa; amb l’IVA i amb el què això significa. Per tant, aquesta part de
servei públic que havia de tenir la XAL, probablement, en coses com aquestes, la
perdem quan hem construït una empresa mercantil i no un altre tipus d’estructura, de
major funcionament públic o de major control públic. Estem... ja ho vam dir en el seu
moment, no vull recuperar intervencions meves del mandat passat, però ja saben la
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nostra posició en relació amb la XAL i, per tant, no podem donar suport a un element
tan estratègic com dotar de molts recursos a la XAL per reforçar la seva gestió
empresarial i, sobretot, perquè no hi formem part.
I en relació amb la part de subvencions, vam tenir resposta, tant del diputat Garcia
Cañizares com del diputat Ciurana, d’on anaven aquestes modificacions principals de
les partides. Entenem que pot ser més o menys raonable que per determinats
esdeveniments es faci això, però fem la reflexió que, no només l’Ateneu Barcelonès,
no només Òmnium Cultural, sinó que hi ha moltes entitats a Catalunya que fan
activitats vinculades a la seva dinàmica, que es fan a diferents territoris de la
demarcació; però creiem que el criteri principal que hauria de tenir aquesta casa a
l’hora d’atorgar una subvenció és reforçar la municipalització d’aquesta acció. Per tant,
les entitats han de fer una activitat que beneficiï, sobretot, al món local, al municipi, a
les... Per tant, em sembla molt bé que l’Ateneu Barcelonès faci una activitat amb el seu
llibre però vull saber, a l’Ajuntament de Cornellà, indirectament, com li beneficia que
l’Ateneu Barcelonès faci aquesta activitat; poso un exemple, i sé que estic sent dur
amb les paraules, però vull que se’ns entengui. Entenem que les subvencions que es
fan a les entitats és perquè aquestes entitats fan una activitat que repercuteix en els
municipis i en la gent dels municipis, no perquè fan una activitat de major o menor
interès nacional.
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Simplement, per expressar el nostre
vot favorable.
Tot seguit intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, qui diu: Bé, faré una
intervenció breu perquè, de fet, part de la intervenció de l’Entesa han estat breus i molt
concisos. En tot cas, no faig explicació perquè és evident que saben perfectament què
és la modificació de crèdit, perquè se n’ha parlat i, a més, ho ha demostrat amb la
intervenció. Per tant, està força explicat a la Comissió Informativa i, per això, crèiem
que enteníem que el Plenari ja tenia la suficient informació com per no fer tota la
revisió del què és la modificació de crèdit. Es fonamenta en la partida més important,
que és la que menys s’ha comentat: és el canvi que fem d’una partida d’onze milions
dos-cents mil euros del PUOSC. Hi ha un error, en tot cas, en alguna de les
intervencions. No som nosaltres que ressituem la partida sinó que, qui ressitua la
partida és la Generalitat. Nosaltres tenim l’obligació de fer aquesta aportació, a través
del PUOSC, i la Generalitat és qui l’acaba gestionant sempre perquè és l’acord que
tenen les Diputacions amb la Generalitat. Quan la Generalitat decideix que aquesta
partida passa de Capítol VII a Capítol IV, per una qüestió absolutament tècnica i
lògica, la Diputació fa el mateix. Passa d’aquesta partida d’inversions, que estava
prevista inicialment, perquè el PUOSC en principi és inversió, passa a la IV que és de
manteniment que és exactament el mateix que va fer l’any passat la Generalitat. I ho
fan perquè no tenen possibilitat de fer la inversió, perquè no tenen manera de finançarho. Per tant, no som nosaltres que, aleatòriament, fem la modificació perquè canviem
la nostra opinió. Una altra cosa, que hauran de discutir en altres espais, per aquest
PUOSC a què està obligat, és de quina manera s’inverteix als ajuntaments des de
l’Administració de la Generalitat, que això és una discussió que s’hauria de fer en
algun altre espai.
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Quant a les qüestions culturals, jo crec que la Nit de Santa Llúcia, per exemple, és una
bona promoció de la cultura. Diguem-ne que el global que es fa arreu de tots els
municipis de Catalunya i, justament, aquesta Nit, que es va desplaçant cada any a
diferents llocs i diferents municipis de la demarcació, és una nit important per al món
local, però també pel país; per tant, creiem que aquesta aportació és coherent.
I una darrera cosa. Saben vostès, i avui s’ha fet evident a la Junta de Govern anterior
al Plenari que estem canviant tot el sistema de subvencions. Avui s’ha aprovat la
proposta de fer concurrència per subvencions que venien, fins ara, d’una manera
directa. Per tant, aquests dubtes que se’ls hi estan plantejant jo entenc que aniran, tal i
com vam dir en el seu moment, prenent forma i acabaran sent totes per concurrència o
per convocatòria.
Respecte a la XAL, penso que abans hem fet una Junta General, espai on s’ha de
parlar de tot plegat és a la XAL, i nosaltres el que fem des de l’Àrea d’Hisenda és
aportar les necessitats econòmiques que tenen conseqüència en el funcionament de la
XAL.
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 (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10), el vot en contra de Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP Poble Actiu (3) i l’abstenció d’Entesa (7) i Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de
34 vots a favor, 6 vots en contra i 10 abstencions.
Intervenció General
8.- Dictamen de data 31 de maig de 2016, pel qual es proposa aprovar la
modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal de Taxes de l’Organisme
Autònom Institut del Teatre, en allò que afecta el Domini Públic. “Epígraf I.
Utilització d’espais.”
“Vista la proposta presentada per la Gerència de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre, i aprovada per acord núm. 79/2016 de la seva Junta de Govern del dia 18 de
maig, amb què es proposa incorporar determinades modificacions de la tarifa annexa a
l’Ordenança Fiscal de taxes de l’esmentat Institut, en allò que afecta a l’apartat de
taxes de Domini Públic. Epígraf I. Utilització d’espais.
Atès que les modificacions incorporades fan referència, en primer lloc, a l’actualització
dels imports de les taxes per a la utilització d’espais en l’Institut del Teatre; en segon
terme, a la introducció de la possibilitat de fragmentar en mòduls de mitja jornada i de
jornada completa la utilització dels espais; i, finalment, a la possibilitat d’exigir només
el 50% de la taxa o bé establir la no subjecció en determinats supòsits d’utilització dels
espais, tot contemplant també supòsits d’eventual col·laboració en règim de
contraprestació.
Vista la memòria econòmica i financera formulada de conformitat amb allò que preveu
l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat
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pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 20 i 26 de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de taxes i preus públics.
Vist l’informe emès pel Gerent sobre la utilització d’espais de l’Institut del Teatre per
part d’entitats com a conseqüència de determinats convenis i acords.
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, recaptació i inspecció 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 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, 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.
Vista la Circular 47/2014, sobre procediment d’aprovació o modificació d’ordenances,
taxes i preus públics.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
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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
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança
Fiscal de les taxes de l’Organisme Autònom lnstitut del Teatre en allò que afecta a les
taxes de Domini Públic. Epígraf I. Utilització d’espais, en la forma que resulta de
l’annex.
Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors
acords provisionals, així com el text íntegre de les modificacions aprovades, 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 l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, sense cap
més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions.
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos
íntegres de les modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor l’endemà de la
publicació al citat Butlletí.
Sisè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les
modificacions introduïdes a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i
al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya, 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.“
ANNEX AL DICTAMEN REFERIT A LA MODIFICACIÓ DE LA TARIFA ANNEXA A
L’ORDENANÇA FISCAL DE TAXES DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL
TEATRE
DOMINI PÚBLIC
I.

Utilització d’espais
EUR

1. Teatre Ovidi Montllor
1.1. Per ½ jornada- 5h
1.2. Per dia- 8h
2. Teatre Estudi
2.1. Per ½ jornada- 5h

2.014,17
3.222,67
1.007,09
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2.2. Per dia- 8h
3. Espai Scanner
3.1. Per hora
3.2. Per dia- 8h
4. Vestíbul del teatre
4.1. Per hora
4.2. Per dia- 8h
5. Aules de moviment
5.1. Senzilla:
 Per ½ jornada- 3h
 Per dia- 8h
5.2. Doble:
 Per ½ jornada- 3h
 Per dia- 8h
5.3. Teòrica, per hora
5.4. Informàtica. Per dia (2 aules)
6. Plató
6.1. Per dia
 Per ½ jornada- 5h
 Per dia- 8h
7. Auditori
7.1. Per hora
7.2. Per dia- 8h
8. Atri. Per dia -8h
8.1. Publicitat
8.2. Cinematografia
8.3. Representació escènica
8.4. Muntatge
9. Sala d’edició de vídeo. Per hora
10. Laboratori enregistrament àudio. Per hora
11. Sala Maria Plans (Centre del Vallès)
 Per ½ jornada- 5h
 Per dia- 8h
12. Aula 34 (Centre del Vallès)
 Per hora
 Per dia- 8h
13. Teatre Laboratori (Centre d’Osona)
 Per ½ jornada- 5h
 Per dia- 8h
14. Aules (Centre d’Osona)
14.1. Aules 1 i 4
 Per hora
 Per dia- 8h
14.2. Aula 2
 Per hora
 Per dia- 8h
14.3. Aula 3
 Per hora

1.611,34
163,48
1.307,84
150,00
1.200,00

90,36
240,97
151,06
402,83
40,16
604,86

839,74
1.343,59
113,18
905,44
2.014,17
805,66
1.208,50
402,83
70,59
40,16
378,04
604,86
30,12
240,97
503,54
805,66

30,12
240,97
12,17
97,36
15,21
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121,70
 Per dia- 8h
Els imports detallats a l’epígraf anterior no inclouen les despeses que es puguin causar
per vigilància, suport tècnic, neteja, subministraments, materials o altres conceptes, les
quals aniran a càrrec del sol·licitant, inclosos els impostos corresponents, segons el
detall que li serà presentat en protocol ad hoc. El suplement per les esmentades
despeses es determinarà i s’aplicarà en funció dels metres quadrats, de les hores i
conceptes que intervenen en la utilització de l’espai.
Els usuaris de l’Institut del Teatre signaran el protocol que els sigui exigible, segons la
naturalesa de l’acte i les condicions en què se celebri.
Els anteriors imports no inclouen els suplements a carregar per les despeses
individuals extraordinàries que es puguin causar en la utilització dels espais per hores
extres en serveis de vigilància, en suport tècnic, neteja, subministraments, materials,
en estris musicals, elèctrics, electrònics o altres conceptes que seran facturats, d’acord
amb la legislació vigent, al usuari de l’espai segons es desprengui del preu resultant
del corresponent contracte d’adjudicació del licitador amb l’Institut del teatre.
A aquesta taxa d'espais se li aplicaran els impostos que corresponguin segons la
legislació vigent.
En el cas de les aules de moviment serà possible realitzar lloguer d’espais entre mitja
jornada (3 hores) i jornada completa (8 hores), per fraccions d’hora, aplicant un preu
proporcional.
El tractament específic en la utilització dels espais de l’Institut del Teatre per a la
realització d’activitats per part de les diverses entitats o empreses d’acord amb la seva
tipologia i règim, amb la possibilitat d’exigir només el 50 % de la taxa o de la no
subjecció a la taxa, tot contemplant també supòsits d’eventual col·laboració en règim
de contraprestació, i d’acord amb les següents especificacions:
- Entitats públiques i institucions:
Bonificació del 50% per a la realització d’activitats científiques, acadèmiques,
de divulgació i difusió cultural, coincidents amb objectius de l’Institut del Teatre.
No subjecció a la taxa quan l’activitat estigui coorganitzada amb l’Institut del
Teatre.
- Entitats públiques i institucions, o entitats privades sense afany de lucre:
No subjecció a la taxa per la realització d’activitats de caràcter social.
- Empreses privades i/o persones físiques o jurídiques:
Bonificació del 50% per a la realització d’activitats científiques, acadèmiques,
de divulgació i difusió cultural, coincidents amb objectius de l’Institut del Teatre.

Àrea de Presidència
Secretaria General

- Sindicats amb representació a l’Organisme Autònom Institut del Teatre o bé
amb la Diputació de Barcelona:
No subjecció a la taxa per realitzar l’activitat sindical pròpia de la Corporació.
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 (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 3
abstencions.
En aquest moment s’incorpora a la sessió el diputat senyor Albert (ERC_AM).
Tresoreria
9.- Dictamen de data 14 de juny de 2016, pel qual es proposa aprovar el conveni
de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona,
per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local,
2016.
“Atès que l’actual situació de crisi econòmica ha provocat que les entitats locals en
pateixin especialment les seves conseqüències, ocasionant importants problemes de
liquiditat que els poden impedir fer front als costos derivats dels serveis públics que
presten per satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
Atès que el finançament d’alguns dels serveis públics municipals es veu afectat per la
demora en el pagament d’obligacions reconegudes per part d’altres Administracions,
cosa que pot fer perillar la seva prestació efectiva.
Atès que algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya als
ens locals catalans es troben pendents de pagament, precisament per raó dels
problemes transitoris de liquiditat que al seu torn afecten també a aquesta Institució i
que, atesa la situació d’especial necessitat de les entitats locals, la Diputació de
Barcelona es proposa col·laborar perquè en puguin disposar al més aviat possible.
Atès que una de les finalitats pròpies i específiques de la Diputació és garantir els
principis de solidaritat i equilibri intermunicipal, en el marc de la política econòmica i
social, i aquests principis es poden garantir mitjançant la participació en la coordinació
de l’Administració local per part de la Generalitat de Catalunya, tal i com prescriu
l’article 31.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(en endavant LBRL).
Atès que la Diputació, en les seves funcions d’assistència i cooperació econòmica als
municipis, previstes a l’article 36.1.b) LlBRL, es proposa cooperar amb els ens locals
per a que aquests puguin seguir prestant els serveis municipals amb normalitat, sense
que aquest fet suposi una disminució de la seva capacitat econòmica futura envers els
compromisos establerts en els diversos programes de cooperació entre la Diputació de
Barcelona i els ens locals de la seva demarcació.
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Vist que la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona ja varen signar un
Conveni posant en marxa el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local, en data 8
de març de l’any 2012, i un segon Conveni en data 22 de desembre de 2014, aprovat
pel Ple en la sessió de 18 de desembre de 2014, amb la mateixa finalitat.
Atès que la Generalitat de Catalunya ha de contribuir a garantir l’equilibri i la cohesió
territorial i haurà d’aportar els fons necessaris per tal de compensar les diferents
incidències del Pla, amb l’objectiu d’unificar, en el període més curt de temps possible,
les diverses situacions dels ens locals respecte el deute financer acumulat. Igualment
la Generalitat ha de contribuir a normalitzar, en el període de temps més breu possible,
la resta d’obligacions respecte dels ens locals que es vagin reconeixent i tramitant, pel
que la signatura d’aquest conveni facilitarà la periodificació dels pagaments als
diferents ens locals.
Vist que l’article 1158 del Codi Civil possibilita el pagament d’un deute per compte
d’altra persona, tingui o no interès en el compliment de l’obligació i amb independència
del coneixement o aprovació per part del deutor. L’article 1159 del Codi Civil afegeix
que qui pagui en nom del deutor, amb desconeixement per part d’aquest, no podrà
obligar al creditor a subrogar-li en els seus drets.
Atès que l’article 184 del Text refós 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, preveu la
possibilitat que l’Administració de la Generalitat pugui establir convenis de cooperació
econòmica entre aquesta i els ens locals inclosos dins del seu àmbit territorial.
Atès que l’article 304 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que els convenis interadmistratius
tenen caràcter voluntari i base negociat, que s’han d’estipular en termes d’igualtat, i ha
de contenir els elements que regula expressament l’article 308 del mateix text
reglamentari. Aquests convenis s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en la pàgina web de la Diputació de Barcelona, segons estableix l’article
110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediments de les
administracions públiques de Catalunya, en la seva redacció donada per la Llei
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa.
Vistos els article 107 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Per tot això, proposo, en ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladores de les bases de règim local, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el “Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del Pla Extraordinari
d’Assistència Financera Local 2016”, que literalment diu:
REUNITS
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I.

D’una part, el Molt l’Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat
de Catalunya, en virtut de les facultats que li confereixen els articles 2 i 10.a) de la Llei
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

I.

De l'altra part, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de
Barcelona, que actua en virtut de la competència que li atorga 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.

Les parts intervenen en funció dels seus respectius càrrecs, que han quedat expressats, i en
l’exercici de les facultats que a cada un li estan conferides, amb plena capacitat legal per
formalitzar el present conveni i, a tal efecte,
EXPOSEN
I.

Que l’actual situació de crisi econòmica i financera que pateix la Generalitat de
Catalunya ha provocat que algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat de
Catalunya als Ens Locals es trobin pendents de pagament, precisament per raó de
problemes transitoris de liquiditat d’aquesta Administració.

II.

Que el finançament d’alguns dels serveis públics locals es veu afectat per la demora en
el pagament d’obligacions reconegudes per part d’altres administracions, cosa que pot
fer perillar la seva prestació efectiva.

III.

Que, atesa la situació d’especial necessitat dels Ens Locals, la Diputació de Barcelona
es proposa col·laborar perquè puguin disposar de liquiditat el més aviat possible.

IV.

Que les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya que corresponen al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge són la principal font
de finançament dels Ens Locals.

V.

Que una de les finalitats pròpies i específiques de la Diputació de Barcelona és garantir
els principis de solidaritat i equilibri intermunicipal, en el marc de la política econòmica i
social, i aquests principis es poden garantir mitjançant la participació en la coordinació de
l’Administració local de la Generalitat de Catalunya, tal i com prescriu l’article 31.2.b) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (en endavant, la “LBRL”).

VI.

Que la Diputació de Barcelona, en les seves funcions d’assistència i cooperació
econòmica als municipis, previstes a l’article 36.1.b) LBRL, es proposa cooperar amb els
Ens Locals per a que aquests puguin seguir prestant els serveis locals amb normalitat,
sense que aquest fet suposi una disminució de la seva capacitat econòmica futura
envers els compromisos establerts en els diversos programes de cooperació entre la
Diputació de Barcelona i els Ens Locals.
A la vista de les anteriors consideracions, les parts convenen formalitzar aquest conveni de
col·laboració amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte
1. L’objecte d’aquest Conveni és la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local 2016 per subvenir a les necessitats financeres dels Ens Locals, derivades
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dels deutes justificats prèviament pels Ens Locals que han esdevingut reconeguts per la
Generalitat de Catalunya i que resulten pendents de pagament en l’actualitat, i susceptibles
d’incloure-s’hi, en les condicions que es determinen en els pactes següents.
2. Aquest conveni regula les condicions en què la Diputació de Barcelona efectuarà en nom i
per compte de la Generalitat de Catalunya a favor dels ens locals beneficiaris, així com el
procediment de devolució i rescabalament per part de la Generalitat a favor de la Diputació
de Barcelona, en els termes regulats en els articles 1157 a 1171 del Codi Civil.
3. Els crèdits susceptibles d’incloure’ls en aquest Pla Extraordinari d’Assistència Financera
Local 2016 són les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya que
corresponen al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a data 8
de juny de 2016, que es detallen a l’annex que forma part integrant d’aquest conveni.
Segona. Posició jurídica de les parts
Les parts que intervenen en aquest conveni tenen les següents posicions jurídiques:
La Diputació de Barcelona se subroga en els drets crediticis dels ens locals beneficiaris
i, en conseqüència, serà la nova titular del dret de crèdit adquirit al realitzar el pagament per
compte de la Generalitat de Catalunya als dits ens locals.
La Generalitat de Catalunya és el deutor dels crèdits que pagarà la Diputació de
Barcelona als ens locals beneficiaris.
Tercera. Finançament
1. La Diputació de Barcelona, en exercici de les seves competències de suport i assistència,
adquirirà dels Ens Locals els crèdits que aquests tinguin al seu favor i a càrrec de la
Generalitat de Catalunya de les quantitats corresponents a les obligacions reconegudes del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge reconeguts per la
Generalitat de Catalunya com a susceptibles d’incloure’ls al Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local 2016 previst al present Conveni.
2. L’import global aportat per la Diputació de Barcelona al present Pla Extraordinari
d’Assistència Financera Local 2016 suma la quantitat de quaranta milions, vuit-cents
vuitanta-un mil, sis-cents cinquanta-dos euros amb noranta-quatre cèntims (40.881.652,94
euros), resultat total de les quantitats corresponents a les obligacions reconegudes per la
Generalitat de Catalunya que provenen del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, a data 8 de juny de 2016, tal i com es detalla a l’annex d’aquest
conveni.
Quarta. Requisits per sol·licitar el finançament
1. Els ens locals que es beneficiaran del finançament ofert per la Diputació de Barcelona
no hauran de prendre cap acord exprés de sol·licitud de finançament.
2. La Diputació de Barcelona notificarà als ens locals beneficiaris l’aprovació del present
conveni –així com la seva formalització-, notificació que comprendrà, entre d’altres, l’import i
les circumstàncies necessàries per a la identificació del deute.
3. Transcorreguts 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la dita notificació,
s’entendrà que els ens locals beneficiaris no s’hi oposen al pagament per compte de la
Generalitat i consegüent subrogació en el crèdit. Altrament, els ens locals comunicaran a la
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Diputació de Barcelona, dins el mateix termini, que no estan interessats en rebre el
pagament per compte de la Generalitat i que opten per esperar que aquesta faci el
pagament directament en el moment en que tingui disponibilitat per fer-ho.
4. El pagament de la Diputació de Barcelona als ens locals extingeix el deute de la
Generalitat de Catalunya front aquests.
Cinquena. Procediment
1. Acomplert el procediment previst en el pacte anterior, la Diputació de Barcelona procedirà
al pagament de les quantitats objecte del present conveni abans del dia 31 de juliol de 2016.
2. Un cop fets els pagaments, la Diputació de Barcelona comunicarà a la Generalitat de
Catalunya la seva realització, mitjançant un certificat de la Intervenció General.
3. La Generalitat de Catalunya procedirà a realitzar les anotacions comptables oportunes
per reconèixer el deute amb la Diputació de Barcelona per pagar les operacions objecte del
present conveni.
Sisena. Compromisos econòmics de les parts
1. La Generalitat de Catalunya es compromet a fer efectives a la Diputació de Barcelona
les quantitats satisfetes per aquesta als ens locals objecte de la present col·laboració,
durant l’exercici 2016, establint com a data límit de cancel·lació del deute el 31 de desembre
del 2016.
2. Les parts es comprometen a formalitzar, al gener de l’any 2017, un conveni de
col·laboració per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local
2017, amb el mateix objecte que el present conveni, un cop acreditat el compliment del
present conveni i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Diputació de
Barcelona.
Setena. Incompliments
1. En cas d’incompliment o demora en els pagaments de la Generalitat de Catalunya a la
Diputació de Barcelona, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d’exercitar les accions
legals necessàries per exigir el pagament dels deutes liquidats, vençuts i exigibles.
2. Un cop notificat el requeriment del pagament a la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Barcelona cessionària resta autoritzada per compensar-se aquests deutes amb d’altres
que aquesta pugui tenir amb la Generalitat, pel procediment habitual que tinguin establert,
fins a cobrar l’import degut.
Vuitena. Comissió de seguiment i control de les actuacions
1. Es constituirà una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna
de les parts signatàries a l’objecte de fer una avaluació del desenvolupament de la
col·laboració i formular les propostes que escaiguin per la seva correcta execució.
2. Així mateix, en cas de conflicte o d’incompliment en els pagaments de la Generalitat de
Catalunya a la Diputació de Barcelona, la comissió de seguiment serà l’encarregada de
vetllar per la seva resolució amistosa.
Novena. Vigència
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Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura, i es mantindrà
vigent fins al 31 de desembre de 2016, no essent prorrogable.
Desena. Règim jurídic i publicació del conveni
1.
El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està constituït per
les presents clàusules i per tot allò establert als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
2 La Generalitat de Catalunya s’encarregarà de la publicació d’aquest Conveni al DOGC per
donar compliment a l’obligació prevista en l’article 110.3 de la Llei esmentada.
3. El present Conveni serà també objecte de publicació al web del Departament
corresponent de la Generalitat de Catalunya, al butlletins oficials de la província de
Barcelona i, en el seu cas, a les seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
Onzena. Causes i formes d’extinció
Són causes d’extinció del present conveni:
1. La resolució de mutu acord.
2. La finalització de la seva vigència.
3. La resta de causes previstes legalment.
Dotzena. Jurisdicció competent
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció
contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes que poguessin sorgir.
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts, en exercici de les atribucions de què són
titulars, subscriuen aquest conveni, per duplicat, i a un sol efecte, al lloc i data indicats a
l’encapçalament.

En nom i representació de la Generalitat de
Catalunya

En nom i representació de la Diputació de
Barcelona

Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya

Sra. Mercè Conesa i Pagès
Presidenta de la Diputació de Barcelona

Segon.- APROVAR la relació de crèdits susceptibles d’incloure en el Pla Extraordinari
d’Assistència Financera Local 2016 en l’àmbit de la Diputació de Barcelona, que
s’incorporen com annex al Conveni.
Tercer.- FACULTAR el Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació per adoptar les resolucions adients per facilitar el millor
desenvolupament del Conveni i l’assoliment dels objectius de l’expressat Pla.
Quart.- CONDICIONAR les obligacions econòmiques, que assumeix la Diputació de
Barcelona en aquest conveni, a la seva signatura per la Generalitat de Catalunya, acte
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que justificarà l’aprovació de la modificació de crèdit adient per poder imputar
pressupostàriament els drets i obligacions que se’n derivin.
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i pàgina web de la Diputació
de Barcelona el text íntegre del conveni a què fa referència l’apartat primer de la part
dispositiva d’aquest decret, als efectes previstos en l’article 110.3 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, en la seva redacció donada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de
simplificació i millora de la regulació normativa.
Sisè.- DONAR TRASLLAT dels presents acords, mitjançant certificació de la
Secretaria General, i còpia del conveni a la Direcció general de l’Administració local del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en compliment de
l’article 309 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.
Setè.- NOTIFICAR als ens locals beneficiaris l’aprovació del present conveni –així com
la seva formalització-, notificació que comprendrà, entre d’altres, l’import i les
circumstàncies necessàries per a la identificació del deute. Transcorreguts 10 dies
hàbils, comptats des de l’endemà de la dita notificació, s’entendrà que els ens locals
beneficiaris no s’hi oposen al pagament per compte de la Generalitat i consegüent
subrogació en el crèdit. Altrament, els ens locals comunicaran a la Diputació de
Barcelona, dins el mateix termini, que no estan interessats en rebre el pagament per
compte de la Generalitat i que opten per esperar que aquesta faci el pagament
directament en el moment en que tingui disponibilitat per fer-ho.
Vuitè. NOTIFICAR aquest acords a la Presidència de la Diputació de Barcelona, als
Presidents dels Grups Polítics, al diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, a la Secretaria, a la Intervenció i a la Tresoreria
als efectes legals oportuns.
RELACIÓ DE CRÈDITS DEL
PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016

La relació dels crèdits que en resulta és la següent:
Núm. doc.
4000140148
4000163973
4000242751

Nom creditor
AJ. ABRERA
AJ. ABRERA
AJ. ABRERA

NIF
P0800100J
P0800100J
P0800100J

5000445093

AJ. ABRERA

P0800100J

4000242754

AJ. AGUILAR DE SEGARRA

P0800200H

5000448827

AJ. AGUILAR DE SEGARRA

P0800200H

4000163978
4000242756

AJ. AIGUAFREDA
AJ. AIGUAFREDA

P0801400C
P0801400C

5000448828

AJ. AIGUAFREDA

P0801400C

4000140250
4000164049

AJ. ALELLA
AJ. ALELLA

P0800300F
P0800300F

Text
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. ABRERA :
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. AGUILAR DE SEGARRA :

Import net
11.488,62 €
85.325,66 €
39.493,46 €
26.328,97 €
162.636,71 €
11.347,92 €
7.565,28 €
18.913,20 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. AIGUAFREDA :

33.685,34 €
14.970,56 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS

13.513,63 €
65.706,36 €

9.980,37 €
58.636,27 €
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Núm. doc.
4000242776

Nom creditor
AJ. ALELLA

NIF
P0800300F

5000445095

AJ. ALELLA

P0800300F

4000164083
4000234075

AJ. ALPENS
AJ. ALPENS

P0800400D
P0800400D

4000242794

AJ. ALPENS

P0800400D

5000309603

AJ. ALPENS

P0800400D

4000164089
4000242800

AJ. AMETLLA DEL VALLÈS, L'
AJ. AMETLLA DEL VALLÈS, L'

P0800500A
P0800500A

5000445099

AJ. AMETLLA DEL VALLÈS, L'

P0800500A

4000140576
4000381535

AJ. ARENYS DE MAR
AJ. ARENYS DE MAR

P0800600I
P0800600I

5000015804
5000485272

AJ. ARENYS DE MAR
AJ. ARENYS DE MAR

P0800600I
P0800600I

4000140577
4000164097
4000242809

AJ. ARENYS DE MUNT
AJ. ARENYS DE MUNT
AJ. ARENYS DE MUNT

P0800700G
P0800700G
P0800700G

5000309618

AJ. ARENYS DE MUNT

P0800700G

2000344876
3000005479
3000044416
4000037777
4000381536

AJ. ARGENÇOLA
AJ. ARGENÇOLA
AJ. ARGENÇOLA
AJ. ARGENÇOLA
AJ. ARGENÇOLA

P0800800E
P0800800E
P0800800E
P0800800E
P0800800E

5000448831

AJ. ARGENÇOLA

P0800800E

4000381537

AJ. ARGENTONA

P0800900C

5000302595
5000302601
5000445101

AJ. ARGENTONA
AJ. ARGENTONA
AJ. ARGENTONA

P0800900C
P0800900C
P0800900C

5000445103

AJ. ARTÉS

P0801000A

Text
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. ALELLA :

AJ. AVIÀ
AJ. AVIÀ
AJ. AVIÀ

P0801100I
P0801100I
P0801100I

5000309650

AJ. AVIÀ

P0801100I

4000182702
4000242833

AJ. AVINYÓ
AJ. AVINYÓ

P0801200G
P0801200G

5000445104

AJ. AVINYÓ

P0801200G

4000140780
4000164139
4000242835

AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS
AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS
AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS

P0801300E
P0801300E
P0801300E

26.162,89 €
144.627,22 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. ALPENS :

17.369,52 €
17.118,98 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. AMETLLA DEL VALLÈS, L' :

73.180,29 €
34.377,07 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. ARENYS DE MAR :
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. ARENYS DE MUNT :

9.742,65 €
6.495,10 €
50.726,25 €

22.918,05 €
130.475,41 €
17.914,28 €
39.166,22 €
88.128,77 €
26.110,81 €
171.320,08 €
13.619,27 €
73.409,01 €
35.051,63 €
23.367,76 €
145.447,67 €

1R PAGAMENT FCLC TRAM MUNICIPIS 2012
FCLC MUNICIPIS 2012 ANUALITAT 2013
FCLC MUNICIPIS 2012 2n PAGAMENT
FCLC 2013 MUNICIPIS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. ARGENÇOLA :

16.076,75 €
3.215,21 €
15.321,05 €
34.718,86 €
10.822,99 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
FCLC ajuntaments 2013 complementari anualitat 2014
FCLC ajuntaments 2013 complementari anualitat 2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. ARGENTONA :

39.621,16 €

PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. ARTÉS :

4000140778
4000164137
4000242832

Import net
39.244,34 €

7.215,32 €
87.370,18 €

17.165,97 €
68.663,88 €
26.414,11 €
151.865,12 €
15.053,27 €
15.053,27 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. AVIÀ :

3.956,17 €
36.833,19 €
17.059,55 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. AVINYÓ :

36.157,84 €
17.173,32 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014

1.913,52 €
38.391,08 €
18.795,79 €

11.373,04 €
69.221,95 €

11.448,88 €
64.780,04 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
5000445105

Nom creditor
AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS

NIF
P0801300E

Text
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS :

4000140781
4000165164
4000165165

AJ. BADALONA
AJ. BADALONA
AJ. BADALONA

P0801500J
P0801500J
P0801500J

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014

4000242836

AJ. BADALONA

P0801500J

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
Total AJ. BADALONA :

4000164140
4000242837

AJ. BADIA DEL VALLÈS
AJ. BADIA DEL VALLÈS

P0831200A
P0831200A

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
Total AJ. BADIA DEL VALLÈS :

4000140782
4000164141
4000242838

AJ. BAGÀ
AJ. BAGÀ
AJ. BAGÀ

P0801600H
P0801600H
P0801600H

5000309652

AJ. BAGÀ

P0801600H

4000089095
4000140784
4000164143
4000242854

AJ. BALENYÀ
AJ. BALENYÀ
AJ. BALENYÀ
AJ. BALENYÀ

P0801700F
P0801700F
P0801700F
P0801700F

5000309661

AJ. BALENYÀ

P0801700F

4000140785
4000164144
4000242855

AJ. BALSARENY
AJ. BALSARENY
AJ. BALSARENY

P0801800D
P0801800D
P0801800D

5000445106

AJ. BALSARENY

P0801800D

4000140789
4000165680
4000242860

AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS
AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS
AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS

P0825200I
P0825200I
P0825200I

5000485273

AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS

P0825200I

4000141187
4000165169
4000165175
4000165168
4000165170
4000165171
4000165172
4000165173
4000165174
4000242861

AJ. BARCELONA
AJ. BARCELONA
AJ. BARCELONA
AJ. BARCELONA
AJ. BARCELONA
AJ. BARCELONA
AJ. BARCELONA
AJ. BARCELONA
AJ. BARCELONA
AJ. BARCELONA

P0801900B
P0801900B
P0801900B
P0801900B
P0801900B
P0801900B
P0801900B
P0801900B
P0801900B
P0801900B

4000037988
4000141496
4000164198
4000242866

AJ. BEGUES
AJ. BEGUES
AJ. BEGUES
AJ. BEGUES

P0802000J
P0802000J
P0802000J
P0802000J

5000309669
5000400072

AJ. BEGUES
AJ. BEGUES

P0802000J
P0802000J

4000038004

AJ. BELLPRAT

P0802100H

Import net
12.530,52 €
71.630,91 €
26.866,29 €
200.000,00 €
132.986,64 €
39.547,15 €
399.400,08 €
81.859,57 €
39.026,90 €
120.886,47 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. BAGÀ :

3.363,67 €
34.328,48 €
16.809,67 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. BALENYÀ :

39.100,87 €
4.530,63 €
40.995,40 €
18.344,97 €

11.206,44 €
65.708,26 €

12.229,98 €
115.201,85 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. BALSARENY :

3.684,02 €
44.177,27 €
21.251,32 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS :

13.457,19 €
143.653,73 €
39.208,06 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
Total AJ. BARCELONA :

332.113,87 €
200.000,00 €
101.075,19 €
200.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
100.000,00 €
41.220,81 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
FCLC 2012 PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL
Total AJ. BEGUES :
FCLC 2013 MUNICIPIS

14.167,54 €
83.280,15 €

26.138,70 €
222.457,68 €

1.774.409,87 €
21.249,00 €
10.010,51 €
59.495,73 €
31.716,16 €
21.144,10 €
5.296,50 €
148.912,00 €
31.215,63 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
4000381538

Nom creditor
AJ. BELLPRAT

NIF
P0802100H

5000058798
5000444013
5000448834

AJ. BELLPRAT
AJ. BELLPRAT
AJ. BELLPRAT

P0802100H
P0802100H
P0802100H

4000141667
4000164284
4000242884

AJ. BIGUES I RIELLS
AJ. BIGUES I RIELLS
AJ. BIGUES I RIELLS

P0802300D
P0802300D
P0802300D

5000445113

AJ. BIGUES I RIELLS

P0802300D

5000309925

AJ. BORREDA

4000142024
4000164325
4000242942

Text
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2012 PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. BELLPRAT :

Import net
9.577,52 €
15.141,88 €
1.362,40 €
6.385,02 €
63.682,45 €
8.620,01 €
97.109,12 €
38.303,23 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. BIGUES I RIELLS :

25.535,49 €
169.567,85 €

P0802400B

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. BORREDA :

7.502,01 €
7.502,01 €

AJ. BRUC, EL
AJ. BRUC, EL
AJ. BRUC, EL

P0802500I
P0802500I
P0802500I

2.766,38 €
37.136,76 €
16.985,81 €

5000448835

AJ. BRUC, EL

P0802500I

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. BRUC, EL :

4000089096
4000142030
4000164332
4000242949

AJ. CABANYES, LES
AJ. CABANYES, LES
AJ. CABANYES, LES
AJ. CABANYES, LES

P0802700E
P0802700E
P0802700E
P0802700E

28.208,97 €
2.268,31 €
25.285,23 €
10.636,44 €

5000309935

AJ. CABANYES, LES

P0802700E

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. CABANYES, LES :

4000242952

AJ. CABRERA D'ANOIA

P0802800C

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
Total AJ. CABRERA D'ANOIA :

24.303,25 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
PUOSC MANTENIMENT 2014 PAGAMENT 40% FINAL
Total AJ. CABRERA DE MAR :

3.077,49 €
44.153,83 €
14.581,95 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CABRILS :

6.561,79 €
55.362,39 €
25.346,57 €

4000142034
4000164336
4000242953

AJ. CABRERA DE MAR
AJ. CABRERA DE MAR
AJ. CABRERA DE MAR

P0802900A
P0802900A
P0802900A

5000309937
5000315127

AJ. CABRERA DE MAR
AJ. CABRERA DE MAR

P0802900A
P0802900A

4000142035
4000164337
4000242954

AJ. CABRILS
AJ. CABRILS
AJ. CABRILS

P0803000I
P0803000I
P0803000I

5000448836

AJ. CABRILS

P0803000I

4000242956

AJ. CALAF

P0803100G

5000445125

AJ. CALAF

P0803100G

4000164385
4000242958

AJ. CALDERS
AJ. CALDERS

P0803400A
P0803400A

5000448837

AJ. CALDERS

P0803400A

4000142039
4000165681
4000242960

AJ. CALDES DE MONTBUI
AJ. CALDES DE MONTBUI
AJ. CALDES DE MONTBUI

4000142040

AJ. CALDES D'ESTRAC

11.323,87 €
68.212,82 €

7.090,96 €
73.489,91 €

24.303,25 €

16.468,42 €
10.120,69 €
88.402,38 €

16.897,71 €
104.168,46 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CALAF :

18.535,79 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CALDERS :

27.156,65 €
12.405,92 €

P0803300C
P0803300C
P0803300C

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
Total AJ. CALDES DE MONTBUI :

13.863,00 €
107.783,82 €
39.920,83 €

P0803200E

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS

12.357,20 €
30.892,99 €

8.270,62 €
47.833,19 €

161.567,65 €
2.685,79 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
4000164387
4000242961

Nom creditor
AJ. CALDES D'ESTRAC
AJ. CALDES D'ESTRAC

NIF
P0803200E
P0803200E

5000445126

AJ. CALDES D'ESTRAC

P0803200E

4000142141
4000165682
4000242962

AJ. CALELLA
AJ. CALELLA
AJ. CALELLA

P0803500H
P0803500H
P0803500H

5000309940

AJ. CALELLA

P0803500H

4000164388
4000242963

AJ. CALLDETENES
AJ. CALLDETENES

P0822400H
P0822400H

Text
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CALDES D'ESTRAC :

Import net
34.965,27 €
15.941,56 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. CALELLA :

21.042,63 €
109.740,53 €
39.200,32 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
Total AJ. CALLDETENES :

34.129,53 €
14.709,76 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CALLUS :

3.855,53 €
36.259,67 €
17.348,90 €

10.627,70 €
64.220,32 €

26.133,54 €
196.117,02 €

48.839,29 €

4000142143
4000164389
4000242964

AJ. CALLUS
AJ. CALLUS
AJ. CALLUS

P0803700D
P0803700D
P0803700D

5000445127

AJ. CALLUS

P0803700D

5000445128

AJ. CALONGE DE SEGARRA

P0803600F

PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CALONGE DE SEGARRA :

8.619,74 €
8.619,74 €

4000142151
4000210316
4000242973

AJ. CAMPINS
AJ. CAMPINS
AJ. CAMPINS

P0803800B
P0803800B
P0803800B

1.349,38 €
19.654,01 €
9.835,27 €

5000448838

AJ. CAMPINS

P0803800B

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CAMPINS :

4000142155
4000164400
4000242977

AJ. CANET DE MAR
AJ. CANET DE MAR
AJ. CANET DE MAR

P0803900J
P0803900J
P0803900J

17.247,44 €
84.605,59 €
39.163,07 €

5000448839

AJ. CANET DE MAR

P0803900J

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CANET DE MAR :

4000142157
4000165291
4000242979

AJ. CANOVELLES
AJ. CANOVELLES
AJ. CANOVELLES

P0804000H
P0804000H
P0804000H

1000373429
1000374280
4000038514
4000381539

AJ. CANOVES I SAMALUS
AJ. CANOVES I SAMALUS
AJ. CANOVES I SAMALUS
AJ. CANOVES I SAMALUS

P0804100F
P0804100F
P0804100F
P0804100F

5000444017
5000448840

AJ. CANOVES I SAMALUS
AJ. CANOVES I SAMALUS

P0804100F
P0804100F

4000142158
4000164446
4000242981

AJ. CANYELLES
AJ. CANYELLES
AJ. CANYELLES

P0804200D
P0804200D
P0804200D

5000445130

AJ. CANYELLES

P0804200D

4000242984

AJ. CAPELLADES

P0804300B

5000448842

AJ. CAPELLADES

P0804300B

5000445702

AJ. CAPOLAT

P0804400J

11.565,94 €
69.030,04 €

6.556,85 €
37.395,51 €

26.108,71 €
167.124,81 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
Total AJ. CANOVELLES :

15.430,48 €
110.433,03 €
39.173,71 €

BLOQUEIG 3r PAGAMENT FCLC MUNICIPIS 2011
BLOQUEIG FCLC SUPRAMUNICIPIAL 2011
FCLC 2013 MUNICIPIS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
FCLC 2012 PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CANOVES I SAMALUS :

44.204,99 €
5.567,42 €
74.150,07 €
15.970,48 €

165.037,22 €

3.236,28 €
10.646,99 €
153.776,23 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CANYELLES :

5.126,22 €
42.998,18 €
26.487,78 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CAPELLADES :

21.279,17 €

PUOSC manteniment 40% 2014

17.658,52 €
92.270,70 €

14.186,12 €
35.465,29 €
6.421,61 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.

Nom creditor

NIF

Text
Total AJ. CAPOLAT :

4000142175
4000381540

AJ. CARDEDEU
AJ. CARDEDEU

P0804500G
P0804500G

5000015809

AJ. CARDEDEU

P0804500G

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014

5000445703

AJ. CARDEDEU

P0804500G

PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CARDEDEU :

4000164451
4000242987

AJ. CARDONA
AJ. CARDONA

P0804600E
P0804600E

5000310174

AJ. CARDONA

P0804600E

5000445704

AJ. CARME

P0804700C

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. CARDONA :
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CARME :

Import net
6.421,61 €
19.853,85 €
39.306,25 €
98.263,00 €
26.204,17 €
183.627,27 €
50.828,14 €
24.808,88 €
16.539,26 €
92.176,28 €
8.043,60 €
8.043,60 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CASSERRES :

2.501,43 €
31.835,62 €
15.065,57 €

P0805600D
P0805600D

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CASTELL DE L'ARENY :

14.720,96 €
6.247,20 €
20.968,16 €

AJ. CASTELLAR DE N'HUG
AJ. CASTELLAR DE N'HUG

P0805100E
P0805100E

16.701,77 €
16.460,86 €

4000242994

AJ. CASTELLAR DE N'HUG

P0805100E

5000448845

AJ. CASTELLAR DE N'HUG

P0805100E

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CASTELLAR DE N'HUG :

4000038639
4000142184
4000233594
4000234133

AJ. CASTELLAR DEL RIU
AJ. CASTELLAR DEL RIU
AJ. CASTELLAR DEL RIU
AJ. CASTELLAR DEL RIU
PAGAMENT

P0804900I
P0804900I
P0804900I
P0804900I

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N

33.127,09 €
218,37 €
17.366,57 €
17.116,07 €

4000242995

AJ. CASTELLAR DEL RIU

P0804900I

11.279,51 €

5000445707

AJ. CASTELLAR DEL RIU

P0804900I

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CASTELLAR DEL RIU :

4000142185
4000165292
4000242996

AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS
AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS
AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS

P0805000G
P0805000G
P0805000G

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
Total AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS :

28.708,47 €
140.768,80 €
40.102,71 €

4000142186
4000164459
4000242997

AJ. CASTELLBELL I EL VILAR
AJ. CASTELLBELL I EL VILAR
AJ. CASTELLBELL I EL VILAR

P0805200C
P0805200C
P0805200C

2.908,25 €
54.085,13 €
24.613,31 €

5000445708

AJ. CASTELLBELL I EL VILAR

P0805200C

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CASTELLBELL I EL VILAR :

4000142187
4000164460
4000242998

AJ. CASTELLBISBAL
AJ. CASTELLBISBAL
AJ. CASTELLBISBAL

P0805300A
P0805300A
P0805300A

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
Total AJ. CASTELLBISBAL :

11.597,43 €
97.032,32 €
39.760,96 €

4000142180
4000164455
4000242991

AJ. CASSERRES
AJ. CASSERRES
AJ. CASSERRES

P0804800A
P0804800A
P0804800A

5000448843

AJ. CASSERRES

P0804800A

5000058800
5000445706

AJ. CASTELL DE L'ARENY
AJ. CASTELL DE L'ARENY

4000164458
4000234132

4000164461

AJ. CASTELLCIR

P0805400I

FCLC 2014 AJUNTAMENTS

10.043,72 €
59.446,34 €

10.308,47 €
6.872,32 €
50.343,42 €

7.519,67 €
86.627,28 €

209.579,98 €

16.408,88 €
98.015,57 €

148.390,71 €
23.535,76 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
4000242999

Nom creditor
AJ. CASTELLCIR

NIF
P0805400I

5000445709

AJ. CASTELLCIR

P0805400I

4000142189
4000165293
4000243001

AJ. CASTELLDEFELS
AJ. CASTELLDEFELS
AJ. CASTELLDEFELS

P0805500F
P0805500F
P0805500F

5000445710

AJ. CASTELLDEFELS

P0805500F

4000142190
4000164463
4000243002

AJ. CASTELLET I LA GORNAL
AJ. CASTELLET I LA GORNAL
AJ. CASTELLET I LA GORNAL

P0805700B
P0805700B
P0805700B

5000445711

AJ. CASTELLET I LA GORNAL

P0805700B

4000243004

AJ. CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS

P0805900H

5000445712

AJ. CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS

P0805900H

4000164504
4000243005

AJ. CASTELLFOLLIT DEL BOIX
AJ. CASTELLFOLLIT DEL BOIX

P0805800J
P0805800J

5000445713

AJ. CASTELLFOLLIT DEL BOIX

P0805800J

4000038650
4000142395
5000058801
5000427364
5000448846

AJ. CASTELLGALÍ
AJ. CASTELLGALÍ
AJ. CASTELLGALÍ
AJ. CASTELLGALÍ
AJ. CASTELLGALÍ

4000142396
4000164505
4000243006

Text
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CASTELLCIR :

Import net
12.084,29 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CASTELLDEFELS :

42.897,11 €
194.603,88 €
39.320,04 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CASTELLET I LA GORNAL :

2.616,68 €
41.348,38 €
20.720,74 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS :

9.726,94 €

8.056,20 €
43.676,25 €

26.213,36 €
303.034,39 €

13.813,82 €
78.499,62 €

6.484,63 €
16.211,57 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CASTELLFOLLIT DEL BOIX :

21.045,42 €
11.561,17 €

P0806000F
P0806000F
P0806000F
P0806000F
P0806000F

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2012 PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CASTELLGALÍ :

46.664,68 €
2.853,99 €
36.941,16 €
3.282,30 €
10.966,54 €
100.708,67 €

AJ. CASTELLNOU DE BAGES
AJ. CASTELLNOU DE BAGES
AJ. CASTELLNOU DE BAGES

P0806100D
P0806100D
P0806100D

2.558,79 €
33.701,24 €
14.558,20 €

5000445714

AJ. CASTELLNOU DE BAGES

P0806100D

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CASTELLNOU DE BAGES :

4000164509
4000243010

AJ. CASTELLOLÍ
AJ. CASTELLOLÍ

P0806200B
P0806200B

21.058,25 €
12.233,21 €

5000445715

AJ. CASTELLOLÍ

P0806200B

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CASTELLOLÍ :

4000142402
4000164512
4000243013

AJ. CASTELLTERÇOL
AJ. CASTELLTERÇOL
AJ. CASTELLTERÇOL

P0806300J
P0806300J
P0806300J

4.878,48 €
34.041,76 €
15.118,93 €

5000445716

AJ. CASTELLTERÇOL

P0806300J

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CASTELLTERÇOL :

4000243016

AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES

P0806500E

17.872,70 €

5000310184

AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES

P0806500E

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES :

4000142410
4000164520
4000243021

AJ. CENTELLES
AJ. CENTELLES
AJ. CENTELLES

P0806600C
P0806600C
P0806600C

10.831,42 €
56.206,87 €
25.997,36 €

5000445717

AJ. CENTELLES

P0806600C

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CENTELLES :

5000445718

AJ. CERCS

P0826800E

PUOSC manteniment 40% 2014

7.707,44 €
40.314,03 €

9.705,47 €
60.523,70 €

8.155,48 €
41.446,94 €

10.079,28 €
64.118,45 €

11.915,13 €
29.787,83 €

17.331,57 €
110.367,22 €
11.291,81 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.

Nom creditor

NIF

Text
Total AJ. CERCS :

4000037313
4000142411
4000165294
4000243023

AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS
AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS
AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS
AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS

P0826600I
P0826600I
P0826600I
P0826600I

5000485274

AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS

P0826600I

4000142412
4000164534
4000243024

AJ. CERVELLÓ
AJ. CERVELLÓ
AJ. CERVELLÓ

P0806700A
P0806700A
P0806700A

5000445719

AJ. CERVELLÓ

P0806700A

4000038675
4000142549
4000164544
4000243034

AJ. COLLBATÓ
AJ. COLLBATÓ
AJ. COLLBATÓ
AJ. COLLBATÓ

P0806800I
P0806800I
P0806800I
P0806800I

4000164546
4000234141

AJ. COLLSUSPINA
AJ. COLLSUSPINA

P0806900G
P0806900G

4000243036

AJ. COLLSUSPINA

P0806900G

5000448847

AJ. COLLSUSPINA

P0806900G

4000142556
4000165295
4000243043

AJ. CORBERA DE LLOBREGAT
AJ. CORBERA DE LLOBREGAT
AJ. CORBERA DE LLOBREGAT

P0807100C
P0807100C
P0807100C

5000445724

AJ. CORBERA DE LLOBREGAT

P0807100C

4000142559
4000165297
4000165296
4000381543

AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT
AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT
AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT
AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT

P0807200A
P0807200A
P0807200A
P0807200A

4000142564
4000164562
4000381544

AJ. CUBELLES
AJ. CUBELLES
AJ. CUBELLES

P0807300I
P0807300I
P0807300I

5000310222

AJ. CUBELLES

P0807300I

4000142569
4000164568
4000381545

AJ. DOSRIUS
AJ. DOSRIUS
AJ. DOSRIUS

P0807400G
P0807400G
P0807400G

4000142572
4000165298
4000381546

4000142576
4000165299
5000445729

AJ. ESPARREGUERA
AJ. ESPARREGUERA
AJ. ESPARREGUERA

AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT

P0807500D
P0807500D
P0807500D

P0807600B
P0807600B
P0807600B

Import net
11.291,81 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS :

163.380,79 €
24.822,44 €
190.669,75 €
39.767,24 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CERVELLÓ :

12.310,27 €
88.012,73 €
36.367,23 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
Total AJ. COLLBATÓ :

26.511,50 €
445.151,72 €

24.244,82 €
160.935,05 €
68.527,90 €
5.180,03 €
58.799,11 €
26.053,76 €
158.560,80 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. COLLSUSPINA :

19.763,81 €
19.478,73 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT. BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. CORBERA DE LLOBREGAT :

25.702,97 €
125.607,67 €
39.453,07 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT :

52.437,76 €
115.988,98 €
100.000,00 €
39.175,16 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. CUBELLES :

17.748,63 €
88.465,71 €
39.332,86 €

11.321,41 €
7.547,61 €
58.111,56 €

26.302,04 €
217.065,75 €

307.601,90 €

26.221,91 €
171.769,11 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. DOSRIUS :

3.136,94 €
55.142,90 €
25.655,54 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. ESPARREGUERA :

12.557,74 €
123.914,42 €
39.667,36 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT :

35.325,06 €
174.810,55 €
26.080,18 €
236.215,79 €

83.935,38 €

176.139,52 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
4000039123
4000381548

Nom creditor
AJ. ESPUNYOLA, L'
AJ. ESPUNYOLA, L'

NIF
P0807700J
P0807700J

5000448848

AJ. ESPUNYOLA, L'

P0807700J

4000040859
4000165840
4000381549

AJ. ESQUIROL, L'
AJ. ESQUIROL, L'
AJ. ESQUIROL, L'

P0825400E
P0825400E
P0825400E

5000071675

AJ. ESQUIROL, L'

P0825400E

5000445730

AJ. ESQUIROL, L'

P0825400E

5000445731

AJ. ESTANY, L'

P0807800H

Text
FCLC 2013 MUNICIPIS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. ESPUNYOLA, L' :

Import net
35.710,47 €
10.635,58 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANT. BESTRETA 60% 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. ESQUIROL, L' :

75.878,58 €
36.336,72 €
13.913,66 €

7.090,38 €
53.436,43 €

3.180,99 €
11.396,44 €
140.706,39 €

Total AJ. ESTANY, L' :

6.620,61 €
6.620,61 €

PUOSC manteniment 40% 2014

5000448849

AJ. FIGARÓ-MONTMANY

P0813300A

PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. FIGARÓ-MONTMANY :

7.730,54 €
7.730,54 €

5000445732

AJ. FÍGOLS

P0807900F

PUOSC manteniment 40% 2014

6.293,27 €
6.293,27 €

Total AJ. FÍGOLS :
FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. FOGARS DE LA SELVA :

7.460,94 €
1.686,19 €
29.595,77 €
13.124,19 €

P0808200J

PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. FOLGUEROLES :

6.827,82 €
6.827,82 €

AJ. FONOLLOSA
AJ. FONOLLOSA
AJ. FONOLLOSA

P0808300H
P0808300H
P0808300H

1.754,01 €
34.892,43 €
16.037,24 €

5000445737

AJ. FONOLLOSA

P0808300H

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. FONOLLOSA :

4000164620
4000381565

AJ. FONT-RUBÍ
AJ. FONT-RUBÍ

P0808400F
P0808400F

38.118,92 €
18.741,08 €

5000310288

AJ. FONT-RUBÍ

P0808400F

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. FONT-RUBÍ :

4000381566

AJ. FRANQUESES DEL VALLÈS,
LES

P0808500C

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES :

39.729,52 €

4000234179

AJ. GAIÀ

P0808900E

16.996,24 €

4000381567

AJ. GAIÀ

P0808900E

5000445911

AJ. GAIÀ

P0808900E

FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. GAIÀ :

4000143181
4000164870
4000381569

AJ. GARRIGA, LA
AJ. GARRIGA, LA
AJ. GARRIGA, LA

P0808700I
P0808700I
P0808700I

18.321,64 €
90.346,21 €
39.471,44 €

5000445913

AJ. GARRIGA, LA

P0808700I

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. GARRIGA, LA :

26.314,30 €
174.453,59 €

4000143185
4000165302

AJ. GAVÀ
AJ. GAVÀ

P0808800G
P0808800G

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014

35.361,92 €
175.017,12 €

4000089101
4000143122
4000164612
4000381553

AJ. FOGARS DE LA SELVA
AJ. FOGARS DE LA SELVA
AJ. FOGARS DE LA SELVA
AJ. FOGARS DE LA SELVA

P0808100B
P0808100B
P0808100B
P0808100B

5000310283

AJ. FOGARS DE LA SELVA

P0808100B

5000448035

AJ. FOLGUEROLES

4000143143
4000164616
4000381564

8.749,46 €
60.616,55 €

10.691,50 €
63.375,18 €

12.494,05 €
69.354,05 €

39.729,52 €

10.592,94 €
7.061,96 €
34.651,14 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
4000381570

Nom creditor
AJ. GAVÀ

NIF
P0808800G

Text
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. GAVÀ :

Import net
39.757,33 €

5000445915

AJ. GAVÀ

P0808800G

4000381571

AJ. GELIDA

P0809000C

5000445916

AJ. GELIDA

P0809000C

4000039346
4000143192
4000164879
4000381572

AJ. GIRONELLA
AJ. GIRONELLA
AJ. GIRONELLA
AJ. GIRONELLA

P0809100A
P0809100A
P0809100A
P0809100A

5000445917

AJ. GIRONELLA

P0809100A

4000143222
4000165375
4000165374
4000381576

AJ. GRANOLLERS
AJ. GRANOLLERS
AJ. GRANOLLERS
AJ. GRANOLLERS

P0809500B
P0809500B
P0809500B
P0809500B

5000445921

AJ. GRANOLLERS

P0809500B

4000381578

AJ. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

P0809800F

5000448852

AJ. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

P0809800F

4000143233
4000164917
4000381579

AJ. GURB
AJ. GURB
AJ. GURB

P0809900D
P0809900D
P0809900D

5000071679

AJ. GURB

P0809900D

5000448853

AJ. GURB

P0809900D

4000143235
4000165376
4000165377
4000381580

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'
AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'
AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'
AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

P0810000J
P0810000J
P0810000J
P0810000J

5000445922

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

P0810000J

4000039400
4000143236
4000164949
4000381600

AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS
AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS
AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS
AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS

P0816100B
P0816100B
P0816100B
P0816100B

5000445923

AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS

P0816100B

4000381601

AJ. IGUALADA

P0810100H

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. IGUALADA :

39.207,82 €

4000143282
4000164958
4000381602

AJ. JORBA
AJ. JORBA
AJ. JORBA

P0810200F
P0810200F
P0810200F

1.168,19 €
25.896,04 €
12.208,58 €

5000445924

AJ. JORBA

P0810200F

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. JORBA :

4000381603

AJ. LLACUNA, LA

P0810300D

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014

13.216,33 €

26.504,89 €
276.641,26 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. GELIDA :

31.801,34 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. GIRONELLA :

42.724,48 €
7.050,38 €
54.446,03 €
26.018,93 €

21.200,90 €
53.002,24 €

17.345,95 €
147.585,77 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. GRANOLLERS :

53.149,69 €
147.488,21 €
100.000,00 €
39.372,04 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ :

12.788,46 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANT. BESTRETA 60% 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. GURB :

3.067,48 €
36.536,62 €
10.591,79 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' :

76.668,64 €
200.000,00 €
165.637,58 €
39.312,54 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS :

42.774,91 €
3.099,09 €
36.584,29 €
16.076,66 €

26.248,03 €
366.257,97 €

8.525,64 €
21.314,10 €

5.769,83 €
10.907,74 €
66.873,46 €

26.208,36 €
507.827,12 €

10.717,77 €
109.252,72 €

39.207,82 €

8.139,06 €
47.411,87 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
5000015813
5000445925
5000465085

Nom creditor
AJ. LLACUNA, LA
AJ. LLACUNA, LA
AJ. LLACUNA, LA

NIF
P0810300D
P0810300D
P0810300D

Text
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC manteniment 40% 2014
FCLC 2012 prestació supramunicipal
Total AJ. LLACUNA, LA :

Import net
27.567,01 €
8.810,88 €
2.491,93 €
52.086,15 €

4000039480
4000143291
4000164966
4000381604

AJ. LLAGOSTA, LA
AJ. LLAGOSTA, LA
AJ. LLAGOSTA, LA
AJ. LLAGOSTA, LA

P0810400B
P0810400B
P0810400B
P0810400B

15.901,07 €
15.462,55 €
82.133,19 €
39.083,02 €

5000445926

AJ. LLAGOSTA, LA

P0810400B

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. LLAGOSTA, LA :

4000165381
4000381605

AJ. LLIÇA D'AMUNT
AJ. LLIÇA D'AMUNT

P0810600G
P0810600G

5000445927

AJ. LLIÇA D'AMUNT

P0810600G

4000143498
4000164994
4000381606

AJ. LLIÇA DE VALL
AJ. LLIÇA DE VALL
AJ. LLIÇA DE VALL

P0810700E
P0810700E
P0810700E

5000445928

AJ. LLIÇA DE VALL

P0810700E

4000143499
4000381607

AJ. LLINARS DEL VALLÈS
AJ. LLINARS DEL VALLÈS

P0810500I
P0810500I

5000015814
5000445929

AJ. LLINARS DEL VALLÈS
AJ. LLINARS DEL VALLÈS

P0810500I
P0810500I

5000445931

AJ. LLUÇA

P0810800C

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. LLIÇA D'AMUNT :

116.762,33 €
39.551,02 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. LLIÇA DE VALL :

5.702,82 €
78.022,89 €
31.703,59 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. LLINARS DEL VALLÈS :
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. LLUÇA :

4000039651
4000143512
4000165383
4000381609

AJ. MALGRAT DE MAR
AJ. MALGRAT DE MAR
AJ. MALGRAT DE MAR
AJ. MALGRAT DE MAR

P0810900A
P0810900A
P0810900A
P0810900A

4000143517
4000165384
4000381611

AJ. MANLLEU
AJ. MANLLEU
AJ. MANLLEU

P0811100G
P0811100G
P0811100G

5000071684

AJ. MANLLEU

P0811100G

5000445934

AJ. MANLLEU

P0811100G

4000143518
4000165386
4000165385
4000381612

AJ. MANRESA
AJ. MANRESA
AJ. MANRESA
AJ. MANRESA

P0811200E
P0811200E
P0811200E
P0811200E

5000310431

AJ. MANRESA

P0811200E

4000039743
4000165035
4000234506

AJ. MARGANELL
AJ. MARGANELL
AJ. MARGANELL

P0824200J
P0824200J
P0824200J

4000381613

AJ. MARGANELL

P0824200J

5000445935

AJ. MARGANELL

P0824200J

26.055,34 €
178.635,17 €

26.367,35 €
182.680,70 €

21.135,72 €
136.565,02 €
14.298,49 €
32.637,65 €
70.611,24 €
21.758,44 €
139.305,82 €
7.061,19 €
7.061,19 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. MALGRAT DE MAR :

4.572,22 €
20.838,62 €
102.632,55 €
39.221,84 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANT. BESTRETA 60% 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. MANLLEU :

22.775,98 €
110.134,87 €
14.135,05 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. MANRESA :

1.161,99 €
127.793,64 €
48.694,73 €
40.017,33 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. MARGANELL :

35.989,10 €
17.404,53 €
17.153,48 €

167.265,23 €

25.293,34 €
26.285,60 €
198.624,84 €

26.678,22 €
244.345,91 €

9.610,13 €
6.406,76 €
86.564,00 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
4000143521
4000165387
4000381614

Nom creditor
AJ. MARTORELL
AJ. MARTORELL
AJ. MARTORELL

NIF
P0811300C
P0811300C
P0811300C

4000165036
4000381615

AJ. MARTORELLES
AJ. MARTORELLES

P0811400A
P0811400A

5000445936

AJ. MARTORELLES

P0811400A

4000039748
4000165040
4000381616

AJ. MASIES DE RODA, LES
AJ. MASIES DE RODA, LES
AJ. MASIES DE RODA, LES

P0811500H
P0811500H
P0811500H

5000315124

AJ. MASIES DE RODA, LES

P0811500H

4000039749
4000143527
4000165041
4000381617

AJ. MASIES DE VOLTREGÀ, LES
AJ. MASIES DE VOLTREGÀ, LES
AJ. MASIES DE VOLTREGÀ, LES
AJ. MASIES DE VOLTREGÀ, LES

P0811600F
P0811600F
P0811600F
P0811600F

5000071682

AJ. MASIES DE VOLTREGÀ, LES

P0811600F

5000445937

AJ. MASIES DE VOLTREGÀ, LES

P0811600F

4000143529
4000165388
4000381618

AJ. MASNOU, EL
AJ. MASNOU, EL
AJ. MASNOU, EL

P0811700D
P0811700D
P0811700D

5000445938

AJ. MASNOU, EL

P0811700D

5000310440

AJ. MASQUEFA

4000039801
4000143545
4000165067
4000381664

Text
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. MARTORELL :

Import net
25.988,34 €
99.226,27 €
39.320,77 €
164.535,38 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. MARTORELLES :

45.997,78 €
20.766,47 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC MANTENIMENT 2014 PAGAMENT 40% FINAL
Total AJ. MASIES DE RODA, LES :

48.228,97 €
26.539,02 €
21.141,79 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANT. BESTRETA 60% 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. MASIES DE VOLTREGÀ, LES :

83.805,49 €
2.453,86 €
51.201,97 €
11.592,99 €

13.844,31 €
80.608,56 €

2.416,63 €
98.326,41 €

9.548,80 €
14.094,52 €
172.697,63 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. MASNOU, EL :

23.693,27 €
114.986,87 €
39.087,85 €

P0811800B

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. MASQUEFA :

23.722,43 €
23.722,43 €

AJ. MATADEPERA
AJ. MATADEPERA
AJ. MATADEPERA
AJ. MATADEPERA

P0811900J
P0811900J
P0811900J
P0811900J

65.633,67 €
6.216,94 €
62.267,74 €
37.174,54 €

5000445940

AJ. MATADEPERA

P0811900J

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. MATADEPERA :

24.783,03 €
196.075,92 €

4000165389
4000165390
5000445941

AJ. MATARÓ
AJ. MATARÓ
AJ. MATARÓ

P0812000H
P0812000H
P0812000H

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. MATARÓ :

100.000,00 €
199.667,83 €
26.366,38 €
326.034,21 €

4000143547
4000165068
4000381666

AJ. MEDIONA
AJ. MEDIONA
AJ. MEDIONA

P0812100F
P0812100F
P0812100F

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. MEDIONA :

4.507,95 €
44.425,88 €
21.921,59 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. MOIÀ :

106.161,96 €
51.843,67 €
26.189,48 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC manteniment 40% 2014

24.591,95 €
120.944,66 €
26.262,38 €

4000037318
4000165075
4000381667

AJ. MOIÀ
AJ. MOIÀ
AJ. MOIÀ

P0813700B
P0813700B
P0813700B

5000310447

AJ. MOIÀ

P0813700B

4000143555
4000165391
5000445943

AJ. MOLINS DE REI
AJ. MOLINS DE REI
AJ. MOLINS DE REI

P0812200D
P0812200D
P0812200D

26.058,57 €
203.826,56 €

70.855,42 €

17.459,65 €
201.654,76 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.

Nom creditor

NIF

Text
Total AJ. MOLINS DE REI :

Import net
171.798,99 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. MOLLET DEL VALLÈS :

39.271,43 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. MONISTROL DE CALDERS :

39.367,38 €
22.726,05 €
10.814,95 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT :

55.479,46 €
1.990,60 €
36.421,92 €
16.097,45 €

4000381669

AJ. MOLLET DEL VALLÈS

P0812300B

5000445944

AJ. MOLLET DEL VALLÈS

P0812300B

4000039822
4000165081
4000381670

AJ. MONISTROL DE CALDERS
AJ. MONISTROL DE CALDERS
AJ. MONISTROL DE CALDERS

P0812700C
P0812700C
P0812700C

5000310453

AJ. MONISTROL DE CALDERS

P0812700C

4000039823
4000143562
4000165082
4000381671

AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT
AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT
AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT
AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT

P0812600E
P0812600E
P0812600E
P0812600E

5000445945

AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT

P0812600E

4000143579
4000165393
4000381672

AJ. MONTCADA I REIXAC
AJ. MONTCADA I REIXAC
AJ. MONTCADA I REIXAC

P0812400J
P0812400J
P0812400J

5000445947

AJ. MONTCADA I REIXAC

P0812400J

4000381673

AJ. MONTCLAR

P0812900I

5000155010
5000445948

AJ. MONTCLAR
AJ. MONTCLAR

P0812900I
P0812900I

4000381674

AJ. MONTESQUIU

P0813000G

5000315126
5000375715

AJ. MONTESQUIU
AJ. MONTESQUIU

P0813000G
P0813000G

2000011307
2000347156
3000006963
3000046244
4000381675

AJ. MONTGAT
AJ. MONTGAT
AJ. MONTGAT
AJ. MONTGAT
AJ. MONTGAT

P0812500G
P0812500G
P0812500G
P0812500G
P0812500G

5000310466

AJ. MONTGAT

P0812500G

4000039836
4000165179
4000381676

AJ. MONTMAJOR
AJ. MONTMAJOR
AJ. MONTMAJOR

P0813100E
P0813100E
P0813100E

5000310467

AJ. MONTMAJOR

P0813100E

4000381677

AJ. MONTMANEU

P0813200C

5000436951

AJ. MONTMANEU

P0813200C

4000381678

AJ. MONTMELÓ

P0813400I

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. MONTMELÓ :

30.017,68 €

4000039843
4000143590
4000165186

AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS
AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS
AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS

P0813500F
P0813500F
P0813500F

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014

26.313,55 €
17.153,65 €
97.120,82 €

26.180,95 €
65.452,38 €

7.209,97 €
80.118,35 €

10.731,64 €
120.721,07 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. MONTCADA I REIXAC :

27.492,19 €
161.898,39 €
39.578,35 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
FCLC 2014 municipis anualitat 2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. MONTCLAR :

9.373,28 €

26.385,57 €
255.354,50 €

15.186,51 €
6.248,85 €
30.808,64 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC MANTENIMENT 2014 PAGAMENT 40% FINAL
FCLC 2012 supramunicipal
Total AJ. MONTESQUIU :

11.971,70 €

PAGAMENT FCLC 2011 ANUALITAT 2012
1R PAGAMENT FCLC TRAM MUNICIPIS 2012
FCLC MUNICIPIS 2012 ANUALITAT 2013
FCLC MUNICIPIS 2012 2n PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. MONTGAT :

18.242,14 €
63.768,18 €
12.753,08 €
60.770,72 €
39.079,39 €

7.349,95 €
2.297,29 €
21.618,94 €

26.052,92 €
220.666,43 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. MONTMAJOR :

34.976,14 €
21.398,13 €
11.558,51 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
FCLC 2012 PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL
Total AJ. MONTMANEU :

9.420,50 €

7.705,68 €
75.638,46 €

1.416,29 €
10.836,79 €

30.017,68 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
4000381679

Nom creditor
AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS

NIF
P0813500F

5000453685
5000485275

AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS
AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS

P0813500F
P0813500F

4000039927
4000165189
4000234540

AJ. MONTSENY
AJ. MONTSENY
AJ. MONTSENY

P0813600D
P0813600D
P0813600D

4000381680

AJ. MONTSENY

P0813600D

Text
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
FCLC 2012 PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS :

Import net
39.241,19 €
8.635,16 €
26.160,80 €
214.625,17 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. MONTSENY :

33.374,49 €
17.750,24 €
17.494,21 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. MUNTANYOLA :

35.924,04 €
21.997,81 €
13.153,78 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. MURA :

33.513,14 €
17.398,08 €
17.147,14 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. NAVARCLES :

53.435,37 €
25.178,31 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. NAVAS :

91.095,86 €
2.538,47 €
56.141,29 €
27.749,42 €
18.499,62 €
196.024,66 €

9.945,69 €
78.564,63 €

4000039932
4000165194
4000381681

AJ. MUNTANYOLA
AJ. MUNTANYOLA
AJ. MUNTANYOLA

P0812800A
P0812800A
P0812800A

5000448927

AJ. MUNTANYOLA

P0812800A

4000039933
4000165220
4000234542

AJ. MURA
AJ. MURA
AJ. MURA

P0813800J
P0813800J
P0813800J

4000381740

AJ. MURA

P0813800J

5000448855

AJ. MURA

P0813800J

4000165223
4000381741

AJ. NAVARCLES
AJ. NAVARCLES

P0813900H
P0813900H

5000448856

AJ. NAVARCLES

P0813900H

4000039937
4000143636
4000165224
4000381742

AJ. NAVAS
AJ. NAVAS
AJ. NAVAS
AJ. NAVAS

P0814000F
P0814000F
P0814000F
P0814000F

5000445983

AJ. NAVAS

P0814000F

5000448857

AJ. NOU DE BERGUEDÀ, LA

P0814100D

PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. NOU DE BERGUEDÀ, LA :

6.401,72 €
6.401,72 €

4000039943
4000143642
4000165231
4000381744

AJ. ÒDENA
AJ. ÒDENA
AJ. ÒDENA
AJ. ÒDENA

P0814200B
P0814200B
P0814200B
P0814200B

65.788,10 €
3.448,93 €
49.686,47 €
24.073,72 €

5000445984

AJ. ÒDENA

P0814200B

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. ÒDENA :

4000039945
4000143643
4000165233
4000381745

AJ. OLÈRDOLA
AJ. OLÈRDOLA
AJ. OLÈRDOLA
AJ. OLÈRDOLA

P0814400H
P0814400H
P0814400H
P0814400H

5000310487

AJ. OLÈRDOLA

P0814400H

4000039952
4000143644
4000381746

AJ. OLESA DE BONESVALLS
AJ. OLESA DE BONESVALLS
AJ. OLESA DE BONESVALLS

P0814500E
P0814500E
P0814500E

5000015817

AJ. OLESA DE BONESVALLS

P0814500E

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. OLÈRDOLA :
FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014

6.799,05 €
77.874,68 €

10.998,15 €
7.332,10 €
86.388,61 €

16.785,54 €
95.399,22 €

16.049,14 €
159.046,36 €
84.946,50 €
2.465,20 €
53.748,86 €
24.547,01 €
16.364,67 €
182.072,24 €
18.937,12 €
6.102,31 €
18.437,51 €
39.238,45 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
5000448858
5000475573

Nom creditor
AJ. OLESA DE BONESVALLS
AJ. OLESA DE BONESVALLS

NIF
P0814500E
P0814500E

Text
PUOSC manteniment 40% 2014
FCLC 2012 prestació supramunicipal
Total AJ. OLESA DE BONESVALLS :

Import net
12.291,68 €
3.489,87 €
98.496,94 €

4000143645
4000165493
4000381747

AJ. OLESA DE MONTSERRAT
AJ. OLESA DE MONTSERRAT
AJ. OLESA DE MONTSERRAT

P0814600C
P0814600C
P0814600C

24.312,81 €
118.929,93 €
39.413,89 €

5000445985

AJ. OLESA DE MONTSERRAT

P0814600C

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. OLESA DE MONTSERRAT :

4000039955
4000143707
4000165237
4000381748

AJ. OLIVELLA
AJ. OLIVELLA
AJ. OLIVELLA
AJ. OLIVELLA

P0814700A
P0814700A
P0814700A
P0814700A

1.851,33 €
8.818,75 €
44.783,75 €
20.590,15 €

5000310491

AJ. OLIVELLA

P0814700A

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. OLIVELLA :

4000039956
4000143708
4000381749

AJ. OLOST
AJ. OLOST
AJ. OLOST

P0814800I
P0814800I
P0814800I

44.072,97 €
1.547,07 €
10.495,04 €

5000071674

AJ. OLOST

P0814800I

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANT. BESTRETA 60% 2014 2N
PAGAMENT
Total AJ. OLOST :

4000165306
4000381750

AJ. OLVAN
AJ. OLVAN

P0814300J
P0814300J

25.608,53 €
12.755,96 €

5000310494

AJ. OLVAN

P0814300J

Fons de cooperació local, ajuntaments
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. OLVAN :

4000040096
4000165311
4000234570

AJ. ORÍS
AJ. ORÍS
AJ. ORÍS

P0814900G
P0814900G
P0814900G

37.010,92 €
18.348,34 €
18.083,69 €

4000381751

AJ. ORÍS

P0814900G

5000448928

AJ. ORÍS

P0814900G

FCLC 2013 MUNICIPIS
Fons de cooperació local, ajuntaments
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. ORÍS :

4000165312
4000381752

AJ. ORISTA
AJ. ORISTA

P0815000E
P0815000E

24.607,59 €
10.004,86 €

5000071676

AJ. ORISTA

P0815000E

5000310512

AJ. ORISTA

P0815000E

Fons de cooperació local, ajuntaments
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANT. BESTRETA 60% 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. ORISTA :

5000448859

AJ. ORRIUS

P0815200A

PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. ORRIUS :

4000040102
4000143718
4000165318
4000381755

AJ. PACS DEL PENEDÈS
AJ. PACS DEL PENEDÈS
AJ. PACS DEL PENEDÈS
AJ. PACS DEL PENEDÈS

P0815300I
P0815300I
P0815300I
P0815300I

5000448860

AJ. PACS DEL PENEDÈS

P0815300I

4000040103
4000143719
4000165319
4000381756

AJ. PALAFOLLS
AJ. PALAFOLLS
AJ. PALAFOLLS
AJ. PALAFOLLS

P0815400G
P0815400G
P0815400G
P0815400G

5000310515

AJ. PALAFOLLS

P0815400G

26.275,92 €
208.932,55 €

13.726,76 €
89.770,74 €

2.658,74 €
58.773,82 €

8.503,97 €
46.868,46 €

13.220,66 €
4.271,08 €
90.934,69 €

3.215,80 €
8.813,78 €
46.642,03 €
6.852,39 €
6.852,39 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
Fons de cooperació local, ajuntaments
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. PACS DEL PENEDÈS :

27.029,87 €
2.360,72 €
24.555,74 €
13.828,07 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
Fons de cooperació local, ajuntaments
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. PALAFOLLS :

3.504,33 €
13.604,08 €
69.907,92 €
33.027,16 €

9.218,72 €
76.993,12 €

12.865,50 €
132.908,99 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
4000143725
4000165497
4000381757

Nom creditor
AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

NIF
P0815500D
P0815500D
P0815500D

5000445988

AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

P0815500D

4000040122
4000143835
4000165346
4000381758

AJ. PALLEJÀ
AJ. PALLEJÀ
AJ. PALLEJÀ
AJ. PALLEJÀ

P0815600B
P0815600B
P0815600B
P0815600B

5000445989

AJ. PALLEJÀ

P0815600B

4000040123
4000143836
4000165347
4000381816

AJ. PALMA DE CERVELLO, LA
AJ. PALMA DE CERVELLO, LA
AJ. PALMA DE CERVELLO, LA
AJ. PALMA DE CERVELLO, LA

P5831301F
P5831301F
P5831301F
P5831301F

5000445990

AJ. PALMA DE CERVELLO, LA

P5831301F

4000040137
4000143839
4000165351
4000381817

AJ. PAPIOL, EL
AJ. PAPIOL, EL
AJ. PAPIOL, EL
AJ. PAPIOL, EL

P0815700J
P0815700J
P0815700J
P0815700J

5000445992

AJ. PAPIOL, EL

P0815700J

4000143841
4000165498
4000381818

AJ. PARETS DEL VALLÈS
AJ. PARETS DEL VALLÈS
AJ. PARETS DEL VALLÈS

P0815800H
P0815800H
P0815800H

5000485276

AJ. PARETS DEL VALLÈS

P0815800H

4000040164
4000143851
4000165499
4000381820

AJ. PIERA
AJ. PIERA
AJ. PIERA
AJ. PIERA

P0816000D
P0816000D
P0816000D
P0816000D

5000448863

AJ. PIERA

P0816000D

4000143876
4000165500
4000381821

AJ. PINEDA DE MAR
AJ. PINEDA DE MAR
AJ. PINEDA DE MAR

P0816200J
P0816200J
P0816200J

Text
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS :

Import net
13.485,57 €
121.599,80 €
39.374,46 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. PALLEJÀ :

66.863,88 €
9.491,45 €
77.950,62 €
38.576,29 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. PALMA DE CERVELLO, LA :
FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. PAPIOL, EL :

26.249,64 €
200.709,47 €

25.717,53 €
218.599,77 €
62.103,19 €
1.003,73 €
41.588,94 €
19.928,32 €
13.285,54 €
137.909,72 €
32.584,39 €
5.211,58 €
41.513,69 €
17.890,05 €
11.926,70 €
109.126,41 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. PARETS DEL VALLÈS :

22.358,19 €
111.679,97 €
39.229,34 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. PIERA :

70.828,08 €
19.480,73 €
129.700,72 €
40.390,04 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. PINEDA DE MAR :

25.356,91 €
123.900,20 €
39.263,20 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL :

44.570,79 €
1.853,85 €
30.986,67 €
14.958,53 €
9.972,36 €
102.342,20 €

26.152,90 €
199.420,40 €

26.926,70 €
287.326,27 €

188.520,31 €

4000040177
4000143882
4000165416
4000381822

AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL
AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL
AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL
AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL

P0816300H
P0816300H
P0816300H
P0816300H

5000445996

AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL

P0816300H

4000040182
4000143886
5000058803
5000310575
5000406805

AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA
AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA
AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA
AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA
AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA

P0816400F
P0816400F
P0816400F
P0816400F
P0816400F

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
PUOSC MANTENIMENT bestreta 60% 2014
Total AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA :

54.413,62 €
3.078,92 €
41.424,67 €
13.086,78 €
19.630,18 €
131.634,17 €

4000381823

AJ. POBLA DE LILLET, LA

P0816500C

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014

13.507,77 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
5000445997

Nom creditor
AJ. POBLA DE LILLET, LA

NIF
P0816500C

Text
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. POBLA DE LILLET, LA :

Import net
9.005,18 €
22.512,95 €

4000143893
4000165438
4000381824

AJ. POLINYÀ
AJ. POLINYÀ
AJ. POLINYÀ

P0816600A
P0816600A
P0816600A

11.992,61 €
59.431,03 €
28.814,75 €

5000310580

AJ. POLINYÀ

P0816600A

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. POLINYÀ :

4000040234

AJ.
PONT
DE
ROCAFORT, EL
AJ.
PONT
DE
ROCAFORT, EL
AJ.
PONT
DE
ROCAFORT, EL
AJ.
PONT
DE
ROCAFORT, EL
AJ.
PONT
DE
ROCAFORT, EL

4000143999
4000165443
4000381825
5000310585

19.209,83 €
119.448,22 €
35.482,32 €

VILOMARA

I

P0818100J

FCLC 2013 MUNICIPIS

VILOMARA

I

P0818100J

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS

VILOMARA

I

P0818100J

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014

41.727,29 €

VILOMARA

I

P0818100J

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%

20.504,77 €

VILOMARA

I

P0818100J

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%

13.669,85 €

Total AJ. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL :

116.424,29 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL :

43.585,17 €
195.321,44 €
39.772,81 €

61.317,63 €
1.114,79 €
34.768,72 €
24.666,22 €

5.040,06 €

4000144009
4000165501
4000381827

AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL
AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL
AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL

P0816800G
P0816800G
P0816800G

5000446003

AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL

P0816800G

4000040262
4000144011
4000165456
4000381828

AJ. PRATS DE LLUÇANÈS
AJ. PRATS DE LLUÇANÈS
AJ. PRATS DE LLUÇANÈS
AJ. PRATS DE LLUÇANÈS

P0817000C
P0817000C
P0817000C
P0817000C

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. PRATS DE LLUÇANÈS :

4000040263
4000165519
4000381829

AJ. PRATS DE REI, ELS
AJ. PRATS DE REI, ELS
AJ. PRATS DE REI, ELS

P0816900E
P0816900E
P0816900E

42.323,37 €
20.904,72 €
10.715,41 €

5000446005

AJ. PRATS DE REI, ELS

P0816900E

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. PRATS DE REI, ELS :

4000381830

AJ. PREMIÀ DE DALT

P0823000E

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. PREMIÀ DE DALT :

39.168,39 €

4000144035
4000165502
4000381831

AJ. PREMIA DE MAR
AJ. PREMIA DE MAR
AJ. PREMIA DE MAR

P0817100A
P0817100A
P0817100A

26.223,85 €
128.784,65 €
39.057,62 €

5000446006

AJ. PREMIA DE MAR

P0817100A

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. PREMIA DE MAR :

5000310738

AJ. PUIGDALBER

P0817300G

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. PUIGDALBER :

6.504,15 €
6.504,15 €

4000040275
4000144041
4000165530
4000381833

AJ. PUIG-REIG
AJ. PUIG-REIG
AJ. PUIG-REIG
AJ. PUIG-REIG

P0817400E
P0817400E
P0817400E
P0817400E

55.391,59 €
5.000,90 €
50.224,44 €
24.772,55 €

5000310741
5000436953

AJ. PUIG-REIG
AJ. PUIG-REIG

P0817400E
P0817400E

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
FCLC 2012 PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL
Total AJ. PUIG-REIG :

4000040279
4000144044
4000165533

AJ. QUAR, LA
AJ. QUAR, LA
AJ. QUAR, LA

P0817600J
P0817600J
P0817600J

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014

26.515,20 €
305.194,62 €

121.867,36 €

7.143,61 €
81.087,11 €

39.168,39 €

26.038,41 €
220.104,53 €

16.515,03 €
4.600,21 €
156.504,72 €
29.708,93 €
90,82 €
14.969,33 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
4000234602

Nom creditor
AJ. QUAR, LA

NIF
P0817600J

4000381876

AJ. QUAR, LA

P0817600J

5000448882

AJ. QUAR, LA

P0817600J

4000165552
4000381877

AJ. RAJADELL
AJ. RAJADELL

P0817700H
P0817700H

5000448883

AJ. RAJADELL

P0817700H

4000083907
4000165555
4000381878

AJ. RELLINARS
AJ. RELLINARS
AJ. RELLINARS

P0817800F
P0817800F
P0817800F

5000446012

AJ. RELLINARS

P0817800F

4000165505
4000381879

AJ. RIPOLLET
AJ. RIPOLLET

P0817900D
P0817900D

5000446013

AJ. RIPOLLET

P0817900D

4000144374
4000165580
4000381880

AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA
AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA
AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA

P0818000B
P0818000B
P0818000B

4000165583
4000381881

AJ. RODA DE TER
AJ. RODA DE TER

P0818200H
P0818200H

5000071683

AJ. RODA DE TER

P0818200H

5000446263

AJ. RODA DE TER

P0818200H

4000144383
4000165507
4000165508
4000381882

AJ. RUBÍ
AJ. RUBÍ
AJ. RUBÍ
AJ. RUBÍ

P0818300F
P0818300F
P0818300F
P0818300F

5000446264

AJ. RUBÍ

P0818300F

4000165587
4000234620

AJ. RUBIO
AJ. RUBIO

P0818400D
P0818400D

4000381883

AJ. RUBIO

P0818400D

5000310809

AJ. RUBIO

P0818400D

4000165589
4000234622

AJ. RUPIT I PRUIT
AJ. RUPIT I PRUIT

P0818500A
P0818500A

4000381884

AJ. RUPIT I PRUIT

P0818500A

5000071670

AJ. RUPIT I PRUIT

P0818500A

5000446267

AJ. RUPIT I PRUIT

P0818500A

4000144387
4000165510
4000165509

AJ. SABADELL
AJ. SABADELL
AJ. SABADELL

P0818600I
P0818600I
P0818600I

Text
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. QUAR, LA :

Import net
14.753,41 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. RAJADELL :

24.958,95 €
13.559,53 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. RELLINARS :

43.200,94 €
23.855,16 €
11.536,13 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. RIPOLLET :

151.798,78 €
39.116,63 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA :

15.977,60 €
78.613,49 €
39.126,10 €

9.648,58 €
3.751,93 €
72.923,00 €

9.039,68 €
47.558,16 €

7.690,76 €
86.282,99 €

26.077,76 €
216.993,17 €

133.717,19 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANT. BESTRETA 60% 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. RODA DE TER :

53.696,81 €
10.607,05 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. RUBÍ :

48.493,20 €
100.000,00 €
105.357,82 €
39.819,01 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. RUBIO :

17.128,82 €
16.881,76 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANT. BESTRETA 60% 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. RUPIT I PRUIT :

18.434,86 €
18.168,95 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014

14.059,17 €
16.444,15 €
94.807,18 €

26.546,00 €
320.216,03 €

10.042,52 €
6.695,01 €
50.748,11 €

9.176,34 €
1.430,71 €
7.071,36 €
54.282,22 €
77.270,42 €
160.099,66 €
200.000,00 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
4000381885

Nom creditor
AJ. SABADELL

NIF
P0818600I

5000310810

AJ. SABADELL

P0818600I

4000040506
4000144388
4000165590
4000234623

AJ. SAGÀS
AJ. SAGÀS
AJ. SAGÀS
AJ. SAGÀS

P0818700G
P0818700G
P0818700G
P0818700G

4000381886

AJ. SAGÀS

P0818700G

5000446268

AJ. SAGÀS

P0818700G

4000040510
4000144392
4000165594
4000381888

AJ. SALLENT
AJ. SALLENT
AJ. SALLENT
AJ. SALLENT

P0819000A
P0819000A
P0819000A
P0819000A

5000446269

AJ. SALLENT

P0819000A

4000144409
4000165598
4000381889

AJ. SANT ADRIA DE BESÒS
AJ. SANT ADRIA DE BESÒS
AJ. SANT ADRIA DE BESÒS

P0819300E
P0819300E
P0819300E

5000448885

AJ. SANT ADRIA DE BESÒS

P0819300E

4000144411
4000165599
4000381891

AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA
AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA
AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA

P0819500J
P0819500J
P0819500J

5000448886

AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA

P0819500J

4000144412
4000165688
4000381892

AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES
AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES
AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES

P0819600H
P0819600H
P0819600H

5000446270

AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES

P0819600H

4000040564
4000144414
4000165691
4000381893

AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR
AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR
AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR
AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR

P0819700F
P0819700F
P0819700F
P0819700F

5000446272

AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR

P0819700F

4000144416
4000165601
4000165600
4000381901

AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT
AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT
AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT
AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT

P0819900B
P0819900B
P0819900B
P0819900B

5000446273

AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT

P0819900B

4000040566
4000165693
4000381902

AJ. SANT BOI DE LLUÇANES
AJ. SANT BOI DE LLUÇANES
AJ. SANT BOI DE LLUÇANES

P0820000H
P0820000H
P0820000H

4000381903

AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

P0820200D

5000310818

AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

P0820200D

Text
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. SABADELL :

Import net
39.918,17 €
26.612,11 €
503.900,36 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SAGÀS :

29.155,97 €
410,17 €
16.242,01 €
16.007,73 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SALLENT :

67.035,16 €
5.597,58 €
58.835,02 €
29.286,32 €

9.986,57 €
6.657,72 €
78.460,17 €

19.524,21 €
180.278,29 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT ADRIA DE BESÒS :

29.273,06 €
144.509,93 €
39.101,64 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA :

25.707,22 €
126.821,93 €
39.147,35 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES :

14.170,05 €
69.640,44 €
34.563,41 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR :

26.067,76 €
238.952,39 €

26.098,23 €
217.774,73 €

23.042,27 €
141.416,17 €
31.862,19 €
9.229,86 €
60.512,83 €
27.902,12 €
18.601,42 €
148.108,42 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT :

19.177,31 €
112.583,73 €
100.000,00 €
39.545,45 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. SANT BOI DE LLUÇANES :

43.255,80 €
20.777,99 €
17.014,61 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%

22.137,31 €

26.363,64 €
297.670,13 €

81.048,40 €

14.758,20 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.

Nom creditor

NIF

Text
Total AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA :

4000165602
4000381904

AJ. SANT CELONI
AJ. SANT CELONI

P0820100F
P0820100F

5000446275

AJ. SANT CELONI

P0820100F

4000040569
4000144420
4000165696
4000381905

AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

P0820300B
P0820300B
P0820300B
P0820300B

5000448888

AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

P0820300B

4000144422
4000165603
4000165604
4000381906

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS
AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS
AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS
AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS

P0820400J
P0820400J
P0820400J
P0820400J

5000310819

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS

P0820400J

4000040571
4000165698
4000381907

AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES
AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES
AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES

P0820500G
P0820500G
P0820500G

5000448889

AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES

P0820500G

4000165700
4000381908

AJ. SANT ESTEVE PALAUTORDERA
AJ. SANT ESTEVE PALAUTORDERA

P0820600E
P0820600E

5000446277

AJ. SANT ESTEVE PALAUTORDERA

P0820600E

4000040593
4000144511
4000165703
4000381910

AJ. SANT FELIU DE CODINES
AJ. SANT FELIU DE CODINES
AJ. SANT FELIU DE CODINES
AJ. SANT FELIU DE CODINES

P0820900I
P0820900I
P0820900I
P0820900I

5000064321
5000446278

AJ. SANT FELIU DE CODINES
AJ. SANT FELIU DE CODINES

P0820900I
P0820900I

4000165606
4000165607
5000064323
5000064324
5000446279

AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT
AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT
AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT
AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT
AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT

1000376401
5000448891
5000496735

Import net
36.895,51 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT CELONI :

103.797,79 €
40.594,18 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT :

34.270,88 €
4.932,21 €
40.995,36 €
17.784,11 €

27.062,78 €
171.454,75 €

11.856,08 €
109.838,64 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS :

51.921,86 €
100.000,00 €
115.026,22 €
40.177,69 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES :

44.622,04 €
25.942,70 €
11.007,82 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT ESTEVE PALAUTORDERA :

36.298,72 €
19.118,70 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Fons de cooperació local, ajuntaments
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT FELIU DE CODINES :

17.669,86 €
8.574,14 €
51.304,70 €
26.867,84 €
50.564,69 €
17.911,89 €
172.893,12 €

P0821000G
P0821000G
P0821000G
P0821000G
P0821000G

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
Fons de cooperació local, ajuntaments
Fons de cooperació local, ajuntaments
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT :

100.000,00 €
186.347,43 €
141.108,60 €
141.108,60 €
26.199,33 €
594.763,96 €

AJ. SANT FELIU SASSERRA
AJ. SANT FELIU SASSERRA
AJ. SANT FELIU SASSERRA

P0821100E
P0821100E
P0821100E

BLOQUEIG FCLC SUPRAMUNICIPIAL 2011
PUOSC manteniment 40% 2014
FCLC 2012 prestació supramunicipal
Total AJ. SANT FELIU SASSERRA :

3.398,97 €
7.200,10 €
1.999,36 €
12.598,43 €

4000040597
4000144516
4000165715
4000381913

AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES
AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES
AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES
AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES

P0820800A
P0820800A
P0820800A
P0820800A

8.955,24 €
13.162,58 €
68.927,39 €
31.195,53 €

5000064327
5000446280

AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES
AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES

P0820800A
P0820800A

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Fons de cooperació local, ajuntaments
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES :

4000040598
4000144517

AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES
AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES

P0821200C
P0821200C

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS

26.785,12 €
333.910,89 €

7.338,55 €
88.911,11 €

12.745,80 €
68.163,22 €

67.933,19 €
20.797,02 €
210.970,95 €
68.141,46 €
8.198,27 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
4000165716
4000381914

Nom creditor
AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES
AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES

NIF
P0821200C
P0821200C

5000064328
5000446281

AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES
AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES

P0821200C
P0821200C

4000040684
4000144521
4000165721
4000381915

AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

P0821400I
P0821400I
P0821400I
P0821400I

5000064332
5000446283

AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

P0821400I
P0821400I

4000040685
4000144522
4000165722
4000381916

AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA
AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA
AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA
AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA

P0819200G
P0819200G
P0819200G
P0819200G

5000064333

AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA

P0819200G

1000376403
4000165723
4000234633

AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ
AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ
AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ

P0821500F
P0821500F
P0821500F

4000381917

AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ

P0821500F

5000453690

AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ

P0821500F

4000381919

AJ. SANT JOAN DESPÍ

P0821600D

5000446287

AJ. SANT JOAN DESPÍ

P0821600D

4000165730
4000234638

AJ. SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
AJ. SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

P0831100C
P0831100C

4000381944

AJ. SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

P0831100C

5000446288

AJ. SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

P0831100C

4000040697
4000144563
4000165758
4000381945

AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA

P0821800J
P0821800J
P0821800J
P0821800J

5000071681

AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA

P0821800J

5000448892

AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA

P0821800J

4000210317
4000381946

AJ. SANT JUST DESVERN
AJ. SANT JUST DESVERN

P0821900H
P0821900H

4000040701
4000144567
4000165762
4000381947

AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS
AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS
AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS
AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS

P0822000F
P0822000F
P0822000F
P0822000F

5000446291

AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS

P0822000F

Text
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Fons de cooperació local, ajuntaments
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES :
FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Fons de cooperació local, ajuntaments
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ :
FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Fons de cooperació local, ajuntaments
Total AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA :

Import net
72.098,52 €
33.817,13 €
71.058,58 €
22.544,75 €
275.858,71 €
18.775,98 €
6.098,76 €
39.096,40 €
16.486,69 €
38.532,48 €
11.343,08 €
130.333,39 €
47.350,61 €
1.460,04 €
30.283,81 €
13.553,74 €
29.847,00 €
122.495,20 €

BLOQUEIG FCLC SUPRAMUNICIPIAL 2011
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
FCLC 2012 PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL
Total AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ :

2.206,68 €
14.036,48 €
13.834,02 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT JOAN DESPÍ :

39.145,18 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT JULIÀ DE CERDANYOLA :

16.696,97 €
16.456,13 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANT. BESTRETA 60% 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA :

32.925,21 €
4.218,49 €
37.466,63 €
9.228,22 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. SANT JUST DESVERN :
FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS :

9.096,98 €
1.250,61 €
40.424,77 €

26.096,78 €
65.241,96 €

9.669,09 €
6.446,06 €
49.268,25 €

7.258,47 €
10.991,12 €
102.088,14 €
91.675,71 €
39.198,38 €
130.874,09 €
27.785,23 €
5.478,95 €
40.842,93 €
19.566,04 €
13.044,03 €
106.717,18 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
2000355133
3000011846
3000046904
4000040702
4000144568
5000406806
5000446292

Nom creditor
AJ. SANT LLORENÇ SAVALL
AJ. SANT LLORENÇ SAVALL
AJ. SANT LLORENÇ SAVALL
AJ. SANT LLORENÇ SAVALL
AJ. SANT LLORENÇ SAVALL
AJ. SANT LLORENÇ SAVALL
AJ. SANT LLORENÇ SAVALL

NIF
P0822100D
P0822100D
P0822100D
P0822100D
P0822100D
P0822100D
P0822100D

Text
1R PAGAMENT FCLC TRAM MUNICIPIS 2012
FCLC MUNICIPIS 2012 ANUALITAT 2013
FCLC MUNICIPIS 2012 2n PAGAMENT
FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
PUOSC MANTENIMENT bestreta 60% 2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT LLORENÇ SAVALL :

Import net
31.396,95 €
6.279,12 €
29.921,12 €
45.792,45 €
2.488,97 €
15.551,72 €
10.367,82 €
141.798,15 €

4000040703
4000165763
4000234640

AJ. SANT MARTÍ D'ALBARS
AJ. SANT MARTÍ D'ALBARS
AJ. SANT MARTÍ D'ALBARS

P0822300J
P0822300J
P0822300J

28.480,45 €
14.843,39 €
14.629,29 €

4000381948

AJ. SANT MARTÍ D'ALBARS

P0822300J

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. SANT MARTÍ D'ALBARS :

13.231,72 €
71.184,85 €

5000448929

AJ. SANT MARTÍ DE CENTELLES

P0822200B

PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT MARTÍ DE CENTELLES :

5.447,39 €
5.447,39 €

5000446293

AJ. SANT MARTÍ DE TOUS

P0822600C

PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT MARTÍ DE TOUS :

8.606,20 €
8.606,20 €

4000165768
5000310907

AJ. SANT MARTÍ SARROCA
AJ. SANT MARTÍ SARROCA

P0822700A
P0822700A

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. SANT MARTÍ SARROCA :

41.308,13 €
12.959,62 €
54.267,75 €

5000310908

AJ. SANT MARTÍ SESGUEIOLES

P0822800I

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. SANT MARTÍ SESGUEIOLES :

6.427,74 €
6.427,74 €

5000310910

AJ. SANT MATEU DE BAGES

P0822900G

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. SANT MATEU DE BAGES :

9.506,65 €
9.506,65 €

4000144612
4000182710
4000381954

AJ. SANT PERE DE RIBES
AJ. SANT PERE DE RIBES
AJ. SANT PERE DE RIBES

P0823100C
P0823100C
P0823100C

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. SANT PERE DE RIBES :

33.062,45 €
162.455,35 €
39.998,95 €

4000040737
4000144613
4000165776
4000381955

AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES
AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES
AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES
AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

P0823200A
P0823200A
P0823200A
P0823200A

44.394,92 €
2.381,77 €
33.064,88 €
14.350,13 €

5000446294

AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

P0823200A

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES :

4000040739
4000144615
4000165799
4000381957

AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR
AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR
AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR
AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR

P0823400G
P0823400G
P0823400G
P0823400G

5000446295

AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR

P0823400G

4000040741
4000165801
4000234645

AJ. SANT PERE SALLAVINERA
AJ. SANT PERE SALLAVINERA
AJ. SANT PERE SALLAVINERA

P0818800E
P0818800E
P0818800E

4000381958

AJ. SANT PERE SALLAVINERA

P0818800E

5000446297

AJ. SANT PERE SALLAVINERA

P0818800E

4000040742
4000144618
4000381959

AJ. SANT POL DE MAR
AJ. SANT POL DE MAR
AJ. SANT POL DE MAR

P0823500D
P0823500D
P0823500D

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR :

235.516,75 €

9.566,76 €
103.758,46 €
86.133,47 €
3.572,75 €
60.916,77 €
26.351,98 €
17.567,98 €
194.542,95 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT PERE SALLAVINERA :

30.435,67 €
15.794,70 €
15.566,87 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014

47.084,50 €
6.971,11 €
28.530,46 €

9.535,35 €
6.356,90 €
77.689,49 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
5000448894

Nom creditor
AJ. SANT POL DE MAR

NIF
P0823500D

Text
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT POL DE MAR :

Import net
19.020,31 €
101.606,38 €

4000040743
4000144619
4000165803
4000381960

AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA
AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA
AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA
AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA

P0823600B
P0823600B
P0823600B
P0823600B

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA :

19.501,98 €
4.722,65 €
32.173,61 €
14.282,20 €
70.680,44 €

4000144620
5000446298

AJ. SANT QUIRZE DE BESORA
AJ. SANT QUIRZE DE BESORA

P0823700J
P0823700J

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT QUIRZE DE BESORA :

1.637,31 €
9.496,48 €
11.133,79 €

4000040745
4000144621
4000381962

AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES
AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES
AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES

P0823800H
P0823800H
P0823800H

50.516,19 €
23.730,68 €
39.355,35 €

5000303415
5000303414
5000310915

AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES
AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES
AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES

P0823800H
P0823800H
P0823800H

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
FCLC ajuntaments 2014 anualitat 2014
FCLC ajuntaments 2014 anualitat 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES :

4000040836
4000165805
4000381974

AJ. SANT QUIRZE SAFAJA
AJ. SANT QUIRZE SAFAJA
AJ. SANT QUIRZE SAFAJA

P0823900F
P0823900F
P0823900F

5000448895

AJ. SANT QUIRZE SAFAJA

P0823900F

4000040838
4000144623
4000165807
4000381975

AJ. SANT SADURNÍ
AJ. SANT SADURNÍ
AJ. SANT SADURNÍ
AJ. SANT SADURNÍ

D'ANOIA
D'ANOIA
D'ANOIA
D'ANOIA

P0824000D
P0824000D
P0824000D
P0824000D

5000446299

AJ. SANT SADURNÍ D'ANOIA

P0824000D

4000040840
4000144625
4000165808
4000381976

AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

P0809700H
P0809700H
P0809700H
P0809700H

5000446300

AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

P0809700H

4000144626
4000165809
4000381977

AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET
AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET
AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET

P0826200H
P0826200H
P0826200H

5000446363

AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET

P0826200H

4000040841
4000144627
4000165810
4000381978

AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT
AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT
AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT
AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT

P0826400D
P0826400D
P0826400D
P0826400D

5000310917

AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT

P0826400D

4000144629
4000165609
4000381980

AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS
AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS
AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS

P0826300F
P0826300F
P0826300F

5000446365

AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS

P0826300F

40.265,18 €
98.941,01 €
26.236,90 €
279.045,31 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT QUIRZE SAFAJA :

37.094,60 €
22.163,15 €
13.204,18 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT SADURNÍ D'ANOIA :

37.024,79 €
13.045,10 €
81.549,51 €
39.470,24 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA :
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET :
FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT :
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS :

8.802,79 €
81.264,72 €

26.313,49 €
197.403,13 €
67.330,59 €
3.636,23 €
50.229,37 €
23.460,52 €
15.640,35 €
160.297,06 €
12.726,70 €
65.529,54 €
30.582,85 €
20.388,56 €
129.227,65 €
44.639,66 €
7.811,48 €
60.237,84 €
29.340,28 €
19.560,19 €
161.589,45 €
26.375,99 €
128.851,14 €
39.231,76 €
26.154,51 €
220.613,40 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
4000040949
4000144753
4000165849
4000382037

Nom creditor
AJ. SANTPEDOR
AJ. SANTPEDOR
AJ. SANTPEDOR
AJ. SANTPEDOR

NIF
P0819100I
P0819100I
P0819100I
P0819100I

5000446373

AJ. SANTPEDOR

P0819100I

4000144764
4000165863
4000382038

AJ. SENTMENAT
AJ. SENTMENAT
AJ. SENTMENAT

P0826700G
P0826700G
P0826700G

5000446376

AJ. SENTMENAT

P0826700G

4000144769
4000382039

AJ. SEVA
AJ. SEVA

P0826900C
P0826900C

5000311005

AJ. SEVA

P0826900C

4000144794
4000165614
4000382040

AJ. SITGES
AJ. SITGES
AJ. SITGES

5000446380

AJ. SORA

Text
FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SANTPEDOR :
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SENTMENAT :

Import net
35.704,70 €
8.463,05 €
58.131,81 €
26.845,62 €
17.897,08 €
147.042,26 €
13.679,93 €
67.637,75 €
31.834,28 €
21.222,86 €
134.374,82 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. SEVA :

2.503,98 €
19.831,22 €

P0827000A
P0827000A
P0827000A

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. SITGES :

8.424,92 €
144.264,32 €
40.067,15 €

P0827200G

PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SORA :

4000040844
4000144662
4000165814
4000381982

AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ
AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ
AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ
AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ

P0824400F
P0824400F
P0824400F
P0824400F

5000448897

AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ

P0824400F

4000144664
4000165611
4000165612
4000381983

AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET
AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET
AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET
AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET

P0824500C
P0824500C
P0824500C
P0824500C

5000485277

AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET

P0824500C

4000040855
4000144667
4000165832
4000381984

AJ. STA. EUGENIA DE BERGA
AJ. STA. EUGENIA DE BERGA
AJ. STA. EUGENIA DE BERGA
AJ. STA. EUGENIA DE BERGA

P0824600A
P0824600A
P0824600A
P0824600A

5000071677

AJ. STA. EUGENIA DE BERGA

P0824600A

5000446367

AJ. STA. EUGENIA DE BERGA

P0824600A

4000083908
4000144668
4000165833
4000381985

AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER
AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER
AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER
AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER

P0824700I
P0824700I
P0824700I
P0824700I

5000071671

AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER

P0824700I

5000310919

AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER

P0824700I

4000381986

AJ. STA. EULALIA DE RONÇANA

P0824800G

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ :

13.220,81 €
35.556,01 €

192.756,39 €
7.331,10 €
7.331,10 €
35.856,22 €
9.146,08 €
62.109,12 €
33.770,82 €
21.235,38 €
162.117,62 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET :

57.072,36 €
100.000,00 €
145.200,87 €
39.181,69 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANT. BESTRETA 60% 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. STA. EUGENIA DE BERGA :

52.141,01 €
1.941,01 €
34.640,84 €
11.478,78 €

26.121,13 €
367.576,05 €

3.477,69 €
9.970,98 €
113.650,31 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANT. BESTRETA 60% 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER :

27.869,44 €
2.727,67 €
27.367,93 €
9.604,24 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014

33.076,97 €

1.874,54 €
7.652,52 €
77.096,34 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
5000464969

Nom creditor
AJ. STA. EULALIA DE RONÇANA

NIF
P0824800G

Text
FCLC 2012 prestació supramunicipal
Total AJ. STA. EULALIA DE RONÇANA :

Import net
6.610,14 €
39.687,11 €

4000381988

AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI

P0825000C

33.654,97 €

5000446370

AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI

P0825000C

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI :

4000144671
4000165838
4000381989

AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS
AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS
AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS

P0825100A
P0825100A
P0825100A

13.162,45 €
64.214,16 €
30.924,76 €

5000310920

AJ. STA.
MONJOS

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS :

128.917,87 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
Total AJ. STA. MARIA DE BESORA :

31.774,49 €
15.804,81 €
15.576,85 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES :

36.267,23 €
1.314,53 €
24.326,80 €
11.658,43 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. STA. MARIA DE MERLES :

637,51 €
16.822,66 €
16.580,02 €

FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. STA. MARIA DE MIRALLES :

15.273,50 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. STA. MARIA DE PALAUTORDERA :

73.456,02 €
8.387,10 €
76.641,92 €
36.326,77 €
24.217,85 €
219.029,66 €

4000040858
4000165839
4000234649

MARGARIDA

I

ELS

AJ. STA. MARIA DE BESORA
AJ. STA. MARIA DE BESORA
AJ. STA. MARIA DE BESORA

P0825100A

P0825300G
P0825300G
P0825300G

22.436,65 €
56.091,62 €

20.616,50 €

63.156,15 €

4000040860
4000144673
4000165841
4000381991

AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES
AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES
AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES
AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES

P0825600J
P0825600J
P0825600J
P0825600J

5000448899

AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES

P0825600J

4000144674
4000165842
4000234650

AJ. STA. MARIA DE MERLES
AJ. STA. MARIA DE MERLES
AJ. STA. MARIA DE MERLES

P0825500B
P0825500B
P0825500B

4000381992

AJ. STA. MARIA DE MERLES

P0825500B

5000448900

AJ. STA. MARIA DE MERLES

P0825500B

4000234651

AJ. STA. MARIA DE MIRALLES

P0825700H

4000382032

AJ. STA. MARIA DE MIRALLES

P0825700H

5000310921

AJ. STA. MARIA DE MIRALLES

P0825700H

4000040945
4000144676
4000165844
4000382033

AJ. STA. MARIA DE
AJ. STA. MARIA DE
AJ. STA. MARIA DE
AJ. STA. MARIA DE

PALAUTORDERA
PALAUTORDERA
PALAUTORDERA
PALAUTORDERA

P0825900D
P0825900D
P0825900D
P0825900D

5000448901

AJ. STA. MARIA DE PALAUTORDERA

P0825900D

5000310922

AJ. STA. MARIA D'OLÓ

P0825800F

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. STA. MARIA D'OLÓ :

8.526,61 €
8.526,61 €

4000382035

AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA

P0826000B

39.389,69 €

5000446372

AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA

P0826000B

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA :

4000040948
4000144752
4000165848
4000382036

AJ. STA. SUSANNA
AJ. STA. SUSANNA
AJ. STA. SUSANNA
AJ. STA. SUSANNA

P0826100J
P0826100J
P0826100J
P0826100J

39.873,04 €
4.170,78 €
39.175,81 €
17.795,12 €

5000310924

AJ. STA. SUSANNA

P0826100J

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. STA. SUSANNA :

7.772,28 €
81.339,27 €

10.307,42 €
6.871,62 €
51.219,23 €

9.509,99 €
6.339,99 €
31.123,48 €

26.259,80 €
65.649,49 €

11.225,25 €
112.240,00 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
4000041003
4000144801
4000165879
4000382043

Nom creditor
AJ. SUBIRATS
AJ. SUBIRATS
AJ. SUBIRATS
AJ. SUBIRATS

NIF
P0827300E
P0827300E
P0827300E
P0827300E

5000448903

AJ. SUBIRATS

P0827300E

4000382044

AJ. SÚRIA

P0827400C

5000311017

AJ. SÚRIA

P0827400C

4000165885
4000234692

AJ. TALAMANCA
AJ. TALAMANCA

P0827700F
P0827700F

4000382046

AJ. TALAMANCA

P0827700F

5000446382

AJ. TALAMANCA

P0827700F

4000041023
4000144810
4000165889
4000382047

AJ. TARADELL
AJ. TARADELL
AJ. TARADELL
AJ. TARADELL

P0827800D
P0827800D
P0827800D
P0827800D

5000311022
5000448040

AJ. TARADELL
AJ. TARADELL

P0827800D
P0827800D

4000165894
5000446385

AJ. TEIÀ
AJ. TEIÀ

4000144823
4000165650
4000165651
4000382083

Text
FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. SUBIRATS :

Import net
89.351,49 €
2.776,44 €
56.288,02 €
24.001,43 €
16.000,96 €
188.418,34 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. SÚRIA :

25.514,78 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. TALAMANCA :

15.940,35 €
15.710,43 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. TARADELL :

15.611,53 €
9.982,34 €
56.571,67 €
25.977,10 €
2.000,00 €
15.318,06 €
125.460,70 €

P0828100H
P0828100H

FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. TEIÀ :

69.771,00 €
20.307,95 €
90.078,95 €

AJ. TERRASSA
AJ. TERRASSA
AJ. TERRASSA
AJ. TERRASSA

P0827900B
P0827900B
P0827900B
P0827900B

78.434,48 €
200.000,00 €
169.281,41 €
40.705,67 €

5000446387

AJ. TERRASSA

P0827900B

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. TERRASSA :

4000144824
4000165897
4000382084

AJ. TIANA
AJ. TIANA
AJ. TIANA

P0828200F
P0828200F
P0828200F

12.306,96 €
61.161,27 €
27.803,62 €

5000446388

AJ. TIANA

P0828200F

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. TIANA :

4000144826
4000165901
4000382085

AJ. TONA
AJ. TONA
AJ. TONA

P0828300D
P0828300D
P0828300D

5000446392

AJ. TONA

P0828300D

4000144828
4000165903
4000382086

AJ. TORDERA
AJ. TORDERA
AJ. TORDERA

P0828400B
P0828400B
P0828400B

5000446394

AJ. TORDERA

P0828400B

4000041039
4000144829
4000165904
4000382087

AJ. TORELLÓ
AJ. TORELLÓ
AJ. TORELLÓ
AJ. TORELLÓ

P0828500I
P0828500I
P0828500I
P0828500I

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. TONA :
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. TORDERA :
FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014

17.009,86 €
42.524,64 €

9.864,51 €
6.576,34 €
48.091,63 €

27.137,12 €
515.558,68 €

18.535,75 €
119.807,60 €
10.415,74 €
59.671,47 €
27.791,74 €
18.527,82 €
116.406,77 €
19.225,17 €
95.839,41 €
41.056,38 €
27.370,92 €
183.491,88 €
23.029,07 €
15.014,40 €
83.575,23 €
39.336,25 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
5000446395

Nom creditor
AJ. TORELLÓ

NIF
P0828500I

Text
PUOSC manteniment 40% 2014

4000382088

AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA

P0828600G

23.870,93 €

5000446396

AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA

P0828600G

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA :

4000041477
4000144884
4000165916
4000382089

AJ. TORRELAVIT
AJ. TORRELAVIT
AJ. TORRELAVIT
AJ. TORRELAVIT

P0828700E
P0828700E
P0828700E
P0828700E

59.906,22 €
1.368,29 €
35.804,33 €
16.991,80 €

5000446398

AJ. TORRELAVIT

P0828700E

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. TORRELAVIT :

4000041478
4000382090

AJ. TORRELLES DE FOIX
AJ. TORRELLES DE FOIX

P0828800C
P0828800C

5000058805
5000448904

AJ. TORRELLES DE FOIX
AJ. TORRELLES DE FOIX

P0828800C
P0828800C

5000446399

AJ. TORRELLES DE LLOBREGAT

4000049099
4000144896
4000165929
4000382092

Total AJ. TORELLÓ :

Import net
26.224,16 €
187.179,11 €

15.913,96 €
39.784,89 €

11.327,86 €
125.398,50 €
82.042,27 €
18.537,62 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. TORRELLES DE FOIX :

39.017,63 €
12.358,41 €
151.955,93 €

P0828900A

PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. TORRELLES DE LLOBREGAT :

19.059,55 €
19.059,55 €

AJ. ULLASTRELL
AJ. ULLASTRELL
AJ. ULLASTRELL
AJ. ULLASTRELL

P0829000I
P0829000I
P0829000I
P0829000I

39.395,39 €
2.911,28 €
34.205,85 €
15.286,66 €

5000448905

AJ. ULLASTRELL

P0829000I

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. ULLASTRELL :

4000144967
4000182708
4000382093

AJ. VACARISSES
AJ. VACARISSES
AJ. VACARISSES

P0829100G
P0829100G
P0829100G

5000311112

AJ. VACARISSES

P0829100G

4000041514
4000144979
4000165947
4000382096

AJ. VALLGORGUINA
AJ. VALLGORGUINA
AJ. VALLGORGUINA
AJ. VALLGORGUINA

P0829500H
P0829500H
P0829500H
P0829500H

5000446412

AJ. VALLGORGUINA

P0829500H

4000037341
4000165653
4000382097

AJ. VALLIRANA
AJ. VALLIRANA
AJ. VALLIRANA

P0829600F
P0829600F
P0829600F

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. VALLIRANA :

4000041517
4000145016
4000165950
4000382098

AJ. VALLROMANES
AJ. VALLROMANES
AJ. VALLROMANES
AJ. VALLROMANES

P0829700D
P0829700D
P0829700D
P0829700D

32.703,67 €
3.569,60 €
33.774,29 €
14.378,94 €

5000448906

AJ. VALLROMANES

P0829700D

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. VALLROMANES :

5000311128

AJ. VECIANA

P0829800B

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. VECIANA :

8.182,83 €
8.182,83 €

4000145024
4000165656
4000382100

AJ. VIC
AJ. VIC
AJ. VIC

P0829900J
P0829900J
P0829900J

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014

36.867,53 €
182.850,57 €
39.754,91 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT PAGAMENT 40%
Total AJ. VACARISSES :
FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. VALLGORGUINA :

10.191,11 €
101.990,29 €
15.275,67 €
75.165,66 €
32.122,45 €
21.414,96 €
143.978,74 €
70.107,23 €
1.687,45 €
43.196,83 €
19.186,16 €
12.790,78 €
146.968,45 €
35.543,22 €
75.464,04 €
39.586,09 €
150.593,35 €

9.585,96 €
94.012,46 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
5000446414

Nom creditor
AJ. VIC

NIF
P0829900J

Text
PUOSC manteniment 40% 2014

4000382101

AJ. VILADA

P0830000F

10.374,18 €

5000015820
5000448907

AJ. VILADA
AJ. VILADA

P0830000F
P0830000F

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. VILADA :

4000145033
4000165657
4000382147

AJ. VILADECANS
AJ. VILADECANS
AJ. VILADECANS

P0830200B
P0830200B
P0830200B

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. VILADECANS :

43.823,24 €
196.760,84 €
39.495,39 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. VILADECAVALLS :

37.887,28 €
11.146,19 €
72.765,82 €
33.924,13 €

Total AJ. VIC :

4000041625
4000145092
4000182709
4000382148

AJ. VILADECAVALLS
AJ. VILADECAVALLS
AJ. VILADECAVALLS
AJ. VILADECAVALLS

P0830100D
P0830100D
P0830100D
P0830100D

5000446417

AJ. VILADECAVALLS

P0830100D

4000145096
4000165658
4000382149

AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS
AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS
AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS

P0830600C
P0830600C
P0830600C

5000446419

AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS

P0830600C

4000382150

AJ. VILALBA SASSERRA

P0830700A

5000446420

AJ. VILALBA SASSERRA

P0830700A

4000041867
4000165988
4000234737

AJ. VILANOVA DE SAU
AJ. VILANOVA DE SAU
AJ. VILANOVA DE SAU

P0830400H
P0830400H
P0830400H

4000382151

AJ. VILANOVA DE SAU

P0830400H

5000446422

AJ. VILANOVA DE SAU

P0830400H

4000041869
4000145142
4000165990
4000382152

AJ. VILANOVA DEL CAMÍ
AJ. VILANOVA DEL CAMÍ
AJ. VILANOVA DEL CAMÍ
AJ. VILANOVA DEL CAMÍ

P0830300J
P0830300J
P0830300J
P0830300J

5000446424

AJ. VILANOVA DEL CAMÍ

P0830300J

4000145143
4000165991
4000382153

AJ. VILANOVA DEL VALLÈS
AJ. VILANOVA DEL VALLÈS
AJ. VILANOVA DEL VALLÈS

P0831000E
P0831000E
P0831000E

5000446425

AJ. VILANOVA DEL VALLÈS

P0831000E

4000145151
4000165662
4000382156

AJ. VILASSAR DE MAR
AJ. VILASSAR DE MAR
AJ. VILASSAR DE MAR

P0821700B
P0821700B
P0821700B

1000376732
2000356178
3000019233
3000047337

AJ. VILOBI DEL PENEDES
AJ. VILOBI DEL PENEDES
AJ. VILOBI DEL PENEDES
AJ. VILOBI DEL PENEDES

P0830500E
P0830500E
P0830500E
P0830500E

Import net
26.503,27 €
285.976,28 €

19.978,68 €
6.916,12 €
37.268,98 €

280.079,47 €

22.616,08 €
178.339,50 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS :

34.257,47 €
170.230,05 €
39.491,77 €

PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. VILALBA SASSERRA :

10.281,85 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. VILANOVA DE SAU :

31.383,55 €
19.724,70 €
19.440,19 €

FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. VILANOVA DEL CAMÍ :

43.952,82 €
11.783,20 €
78.091,83 €
37.950,69 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. VILANOVA DEL VALLÈS :
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
Total AJ. VILASSAR DE MAR :
BLOQUEIG FCLC SUPRAMUNICIPIAL 2011
1R PAGAMENT FCLC TRAM MUNICIPIS 2012
FCLC MUNICIPIS 2012 ANUALITAT 2013
FCLC MUNICIPIS 2012 2n PAGAMENT

26.327,84 €
270.307,13 €

6.854,57 €
17.136,42 €

11.505,61 €
7.670,40 €
89.724,45 €

25.300,46 €
197.079,00 €
12.823,22 €
64.373,76 €
26.738,38 €
17.825,59 €
121.760,95 €
13.124,85 €
108.363,08 €
39.105,99 €
160.593,92 €
4.716,44 €
27.884,87 €
5.576,73 €
26.574,13 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.
4000042110
4000145155
4000382157

Nom creditor
AJ. VILOBI DEL PENEDES
AJ. VILOBI DEL PENEDES
AJ. VILOBI DEL PENEDES

NIF
P0830500E
P0830500E
P0830500E

5000448910

AJ. VILOBI DEL PENEDES

P0830500E

4000145161
4000216106
4000234743

AJ. VIVER I SERRATEIX
AJ. VIVER I SERRATEIX
AJ. VIVER I SERRATEIX

P0830900G
P0830900G
P0830900G

4000382158

AJ. VIVER I SERRATEIX

P0830900G

5000446426

AJ. VIVER I SERRATEIX

P0830900G

5000058434
5000058489
5000353679
5000364719

CONSELL COM. DE L'ALT PENEDÈS
CONSELL COM. DE L'ALT PENEDÈS
CONSELL COM. DE L'ALT PENEDÈS
CONSELL COM. DE L'ALT PENEDÈS

5000058437
5000353682
5000364722

Text
FCLC 2013 MUNICIPIS
FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. VILOBI DEL PENEDES :

Import net
51.968,00 €
1.080,76 €
14.716,65 €
9.811,10 €
142.328,68 €

FCLC 2013 COMPLEMENTARI AJUNTAMENTS
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 Ajuntaments anualitat 2014 2N
PAGAMENT
PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%
2014
PUOSC manteniment 40% 2014
Total AJ. VIVER I SERRATEIX :

185,51 €
17.341,48 €
17.091,35 €

P5800013D
P5800013D
P5800013D
P5800013D

FCLC consells comarcals 2014 anualitat 2015
FCLC consells comarcals 2013 anualitat 2015
PUOSC manteniment 60% bestreta 2015
FCLC 2013 comarques darrer pagament
Total CONSELL COM. DE L'ALT PENEDÈS :

178.473,33 €
40.579,95 €
13.855,22 €
40.579,94 €
273.488,44 €

CONSELL COM. DE L'ANOIA
CONSELL COM. DE L'ANOIA
CONSELL COM. DE L'ANOIA

P5800006H
P5800006H
P5800006H

FCLC consells comarcals 2014 anualitat 2015
PUOSC manteniment 60% bestreta 2015
FCLC 2013 comarques darrer pagament
Total CONSELL COM. DE L'ANOIA :

185.646,83 €
14.406,92 €
42.194,00 €
242.247,75 €

5000058438
5000353683
5000364723

CONSELL COM. DEL BAGES
CONSELL COM. DEL BAGES
CONSELL COM. DEL BAGES

P5800009B
P5800009B
P5800009B

FCLC consells comarcals 2014 anualitat 2015
PUOSC manteniment 60% bestreta 2015
FCLC 2013 comarques darrer pagament
Total CONSELL COM. DEL BAGES :

199.906,79 €
15.522,07 €
45.457,44 €
260.886,30 €

4000162950
5000058442
5000058497
5000353687
5000364727

CONSELL COM. DEL BAIX LLOBREGAT
CONSELL COM. DEL BAIX LLOBREGAT
CONSELL COM. DEL BAIX LLOBREGAT
CONSELL COM. DEL BAIX LLOBREGAT
CONSELL COM. DEL BAIX LLOBREGAT

P5800011H
P5800011H
P5800011H
P5800011H
P5800011H

FCLC 2014 ARAN I C.COMARCALS ANUALITAT 2014
FCLC consells comarcals 2014 anualitat 2015
FCLC consells comarcals 2013 anualitat 2015
PUOSC manteniment 60% bestreta 2015
FCLC 2013 comarques darrer pagament
Total CONSELL COM. DEL BAIX LLOBREGAT :

40.955,77 €
291.868,24 €
66.813,58 €
22.821,37 €
66.813,58 €
489.272,54 €

4000162961
4000162962
4000162963
4000355198

CONSELL COM. DEL BARCELONÈS
CONSELL COM. DEL BARCELONÈS
CONSELL COM. DEL BARCELONÈS
CONSELL COM. DEL BARCELONÈS

P5800012F
P5800012F
P5800012F
P5800012F

200.000,00 €
200.000,00 €
40.458,06 €
227.330,05 €

5000058444
5000058499
5000353689
5000364729

CONSELL COM. DEL BARCELONÈS
CONSELL COM. DEL BARCELONÈS
CONSELL COM. DEL BARCELONÈS
CONSELL COM. DEL BARCELONÈS

P5800012F
P5800012F
P5800012F
P5800012F

FCLC 2014 ARAN I C.COMARCALS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 ARAN I C.COMARCALS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 ARAN I C.COMARCALS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 CONSELLS COMARCALS ANUALITAT
2014 2N. PAG
FCLC consells comarcals 2014 anualitat 2015
FCLC consells comarcals 2013 anualitat 2015
PUOSC manteniment 60% bestreta 2015
FCLC 2013 comarques darrer pagament
Total CONSELL COM. DEL BARCELONES :

499.935,87 €
113.653,37 €
38.837,38 €
113.653,36 €
1.433.868,09 €

5000058445
5000353690
5000364730

CONSELL COM. DEL BERGUEDÀ
CONSELL COM. DEL BERGUEDÀ
CONSELL COM. DEL BERGUEDÀ

P0800015J
P0800015J
P0800015J

FCLC consells comarcals 2014 anualitat 2015
PUOSC manteniment 60% bestreta 2015
FCLC 2013 comarques darrer pagament
Total CONSELL COM. DEL BERGUEDÀ :

168.456,26 €
13.072,53 €
38.295,97 €
219.824,76 €

5000058448
5000353709
5000364733

CONSELL COM. DEL GARRAF
CONSELL COM. DEL GARRAF
CONSELL COM. DEL GARRAF

P5800020I
P5800020I
P5800020I

FCLC consells comarcals 2014 anualitat 2015
PUOSC manteniment 60% bestreta 2015
FCLC 2013 comarques darrer pagament
Total CONSELL COM. DEL GARRAF :

177.834,26 €
13.815,08 €
40.473,61 €
232.122,95 €

5000058452
5000058507
5000353713
5000364737

CONSELL COM. DEL MARESME
CONSELL COM. DEL MARESME
CONSELL COM. DEL MARESME
CONSELL COM. DEL MARESME

P5800008D
P5800008D
P5800008D
P5800008D

FCLC consells comarcals 2014 anualitat 2015
FCLC consells comarcals 2013 anualitat 2015
PUOSC manteniment 60% bestreta 2015
FCLC 2013 comarques darrer pagament
Total CONSELL COM. DEL MARESME :

226.837,53 €
51.542,28 €
17.599,82 €
51.542,27 €
347.521,90 €

5000058455
5000353716
5000364740

CONSELL COM. D'OSONA
CONSELL COM. D'OSONA
CONSELL COM. D'OSONA

P5800015I
P5800015I
P5800015I

FCLC consells comarcals 2014 anualitat 2015
PUOSC manteniment 60% bestreta 2015
FCLC 2013 comarques darrer pagament

197.869,60 €
15.340,85 €
44.937,67 €

10.653,33 €
7.102,22 €
52.373,89 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. doc.

Nom creditor

NIF

Text
Total CONSELL COM. D'OSONA :

4000163193
4000163192
4000163191
4000355268

CONSELL COM. VALLES OCCIDENTAL
CONSELL COM. VALLES OCCIDENTAL
CONSELL COM. VALLES OCCIDENTAL
CONSELL COM. VALLES OCCIDENTAL

P5800007F
P5800007F
P5800007F
P5800007F

5000058481
5000058526
5000353745
5000364769

CONSELL COM. VALLES OCCIDENTAL
CONSELL COM. VALLES OCCIDENTAL
CONSELL COM. VALLES OCCIDENTAL
CONSELL COM. VALLES OCCIDENTAL

P5800007F
P5800007F
P5800007F
P5800007F

5000058482
5000058527
5000353746
5000364770

CONSELL COM. VALLES ORIENTAL
CONSELL COM. VALLES ORIENTAL
CONSELL COM. VALLES ORIENTAL
CONSELL COM. VALLES ORIENTAL

P5800010J
P5800010J
P5800010J
P5800010J

Import net
258.148,12 €
71.041,77 €
200.000,00 €
200.000,00 €
137.465,97 €

FCLC 2014 ARAN I C.COMARCALS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 ARAN I C.COMARCALS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 ARAN I C.COMARCALS ANUALITAT 2014
FCLC 2014 CONSELLS COMARCALS ANUALITAT
2014 2N PAG
FCLC consells comarcals 2014 anualitat 2015
FCLC consells comarcals 2013 anualitat 2015
PUOSC manteniment 60% bestreta 2015
FCLC 2013 comarques darrer pagament
Total CONSELL COM. VALLES OCCIDENTAL :

302.310,10 €
68.857,66 €
23.558,18 €
68.857,67 €
1.072.091,35 €

FCLC consells comarcals 2014 anualitat 2015
FCLC consells comarcals 2013 anualitat 2015
PUOSC manteniment 60% bestreta 2015
FCLC 2013 comarques darrer pagament
Total CONSELL COM. VALLES ORIENTAL :

231.665,06 €
52.275,46 €
17.888,22 €
52.275,47 €
354.104,21 €

TOTAL GENERAL :

40.881.652,94 €

La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP – Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: De què estem parlant en aquest punt? Estem parlant que la Generalitat
no té diners per satisfer els seus compromisos i el que fa la Diputació és avançar
aquests diners a la Generalitat per tal que puguin arribar, en aquesta segona quinzena
de juliol, als ajuntaments perquè tinguin liquiditat. La Diputació ha d’ajudar a aquests
ajuntaments? Evidentment, és la seva essència.
Segurament, després de la intervenció que farem avui, hi haurà altres Grups que
parlaran de que la Diputació no ha de fer això, que cadascú ha de fer la seva part, i
tindran part de raó. La Generalitat hauria d’assumir els seus compromisos i la
Diputació hauria d’assumir els seus compromisos o els que els hi són propis. Per què
arribem a aquest punt? Això és el que s’han de preguntar els Grups de l’oposició que
seguiran la meva intervenció. Arribem a aquest punt per un ofec econòmic de l’Estat
espanyol, fonamentalment i, a més a més, un ofec econòmic volgut de l’Estat espanyol
que ens espolia des de fa molts i molts anys. Però, es clar, aquest és el discurs oficial.
Des de la CUP-Poble Actiu tenim, no únicament l’argument de que, “Escolta, estem
ofegats, la Generalitat no pot i, per tant, la Diputació el què ha de fer és avançar
aquests diners perquè arribin als ajuntaments”. Això es correcte. Però la situació
econòmica de la Generalitat, no es dóna única i exclusivament per l’ofec econòmic de
l’Estat espanyol. Aquest espoli al qual ens referíem també es dóna a terres catalanes.
Creiem que la Generalitat també està en aquest punt com una manifestació de la crisi
del model capitalista en el qual vivim. Creiem que la Generalitat està en aquest punt
per l’actuació de l’oligarquia, no únicament espanyola, en aquestes elits xucladores
depenents del BOE, sinó també de l’oligarquia xucladora catalana. Abans s’ha fet
esment del senyor Jordi Pujol, aquí ho deixem. Però també hauríem de parlar dels
diners que se’n van cap als paradisos fiscals; hauríem de parlar del 3% famós;
hauríem de parlar del model de fiscalitat... perquè hi hagi una fiscalitat més
progressiva i que, finalment, qui més tingui contribueixi més al benestar comú.
Dit això, nosaltres veiem bé que la Diputació avanci a la Generalitat aquests diners i
fem la reflexió anterior. I manifestem la nostra abstenció en aquest punt.
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A continuació intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
“Por parte del Partido Popular vemos positivo, como no puede ser de otra manera, que
se aporte dinero a los ayuntamientos, a los municipios; aunque sí que es cierto que,
una vez más, la Diputación de Barcelona hace de cajero automático de la Generalitat
de Catalunya.
Nosotros entendemos que existen mecanismos ya también creados por el Estado para
poder cubrir la deuda reconocida por parte de los ayuntamientos. Quizás la Generalitat
de Catalunya no ha enviado al Ministerio de Hacienda la deuda real que existe con las
corporaciones locales y, por tanto, creemos que, en primer lugar, lo que debería hacer
la Generalitat de Catalunya es reconocer toda la deuda que tiene con todo el mundo
municipal en toda Cataluña. Porque tampoco compartimos esos criterios de
reconocimiento de deuda que está practicando la Generalitat de Catalunya i que la
Diputación, por supuesto, no participa. Creemos que habría que reconocer toda esa
deuda que existe en el mundo municipal y que, por lo tanto, la Generalitat de
Catalunya se centre en colaborar con los municipios de la misma manera que lo está
haciendo la Diputación, a través de este plan.
Y decirle a los señores de la CUP, ustedes hablan de expolio, para nosotros el expolio
es quererse gastar cincuenta millones de euros en una Hacienda catalana propia. Para
nosotros el expolio son estas subvenciones tan onerosas a Òmnium Cultural, o a
l’Assemblea, o a TV3 o a determinados medios que están subvencionados por parte
de la Generalitat de Catalunya o las Embajadas. Para nosotros eso es expolio y ese
dinero se tendría que dedicar precisamente a ayudar a las corporaciones locales”.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans – Partido de la Ciudadania,
senyor Tovar, qui diu: “Nuestro Grupo también es consciente de que existen
necesidades financieras en nuestros municipios y también estamos de acuerdo en que
la Diputación asista a los municipios. Sin embargo, no podemos dar nuestro apoyo al
Convenio, que es un Convenio que lo que hace es cubrir obligaciones de la Generalitat
de Catalunya, mientras la Generalitat tenga las prioridades políticas y presupuestarias
que mantiene actualmente. Eso a nivel político.
Además, tampoco podemos dar apoyo a un Convenio que, suponiendo una
subvención encubierta a la Generalitat, no reserva ningún poder de disposición de la
Diputación sobre a qué programas, finalmente, se va a destinar ese dinero y ningún
mecanismo de control sobre los programas. Por lo tanto, nos abstendremos”.
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Aquest és
un tema també comentat a la Comissió Informativa i comentat en altres moments. Una
prèvia, per a nosaltres, creiem que és oportú fer un format de conveni anual i també
creiem que el que és oportú és fer un préstec. La nostra posició seria molt diferent si
no estiguéssim fent un préstec sinó que estiguéssim fent un petit regal més a la
Generalitat de Catalunya per part de la Diputació o una transferència de diners de la
Diputació a la Generalitat, que creiem que no és el cas.
En tot cas, ja n’hem parlat en altres moments i els números canten, en aquest sentit. El
volum de transferències de la Generalitat als ajuntaments, des del 2010, ha baixat un
62% i les transferències que fan, estrictament, referència a serveis que tenim
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conveniats o que venen en relació a prestació de serveis que tenim relacions
compartides o competències compartides entre els ajuntaments i la Generalitat; la
participació de la Generalitat ha baixat un 56%. Per tant, estem parlant d’una reducció
important dels recursos de la Generalitat pel que fa a les transferències als
ajuntaments, fins i tot, en aquells serveis en què hipotèticament hi hauria d’haver una
lleialtat institucional i hauria de permetre que es poguessin finançar. Que això són les
coses que ja hem anat comentant.
Entenem que aquest Conveni només fa referència a una sèrie de conceptes. Per a
nosaltres aquí falta el reconeixement del deute que té la Generalitat amb els
ajuntaments, per exemple amb les escoles bressol o amb les escoles de música; o per
exemple, amb les Lleis de Barris o altres inversions que s’han fet a la Generalitat. Sé
que estem parlant de molts diners, però són deutes importants que té la Generalitat
amb el món local i que, en aquest moment, no es reconeixen.
Ja en el mandat passat vam donar suport a aquesta proposta del Pla d’Assistència
Financera. Enteníem i entenem, i seguim entenent que, probablement, pels
ajuntaments més grans no; però pels ajuntaments petits i mitjans és millor que la
Diputació sigui qui es preocupi de cobrar els deutes amb la Generalitat, que no esperar
que la Generalitat els hi pagui a ells. Probablement els hi soluciona diferents
problemes que poden tenir de liquiditat i tresoreria però, tornem al mateix problema
que vam tenir en el mandat passat i, en aquest cas, l’acabem de comprovar. Tenim
seriosos dubtes de quin dels dos papers és el bo: si el Conveni que signem amb unes
addendes al costat o els diners que diu la Generalitat, i que té penjat al seu portal de
transparència, què és el que deu als ajuntaments. És que no quadra ni el capítol del
Fons de Cooperació; no ens quadren els números. Volem donar-li el benefici del dubte
a la Generalitat de Catalunya i a l’equip tècnic que hagi fet els dos llistats; però els
números no ens quadren, perquè hi ha un reconeixement d’uns deutes del Fons que
no són els que estan annexats a la llista que porta el Dictamen. Per tant, tornem al
mateix problema que vam tenir en el mandat passat, que és que sembla ser que la
Generalitat a algun ajuntament li reconeix unes factures que no reconeix als altres; per
tant, aquest és el punt feble d’aquest Conveni. I insistim, som conscients que és un
problema de la Generalitat; però la Diputació és qui signa aquest Conveni amb la
Generalitat. Hem de fer un esforç per aclarir, realment, quins són els deutes i per què a
un ajuntament que se li paga el quaranta, per què un seixanta, per què un setanta...
En aquest sentit, per anar al gra, el Conveni preveu una comissió de seguiment
d’aquest conveni o del desenvolupament d’aquest Conveni; una comissió mixta
Generalitat-Diputació de Barcelona. Entenem que hi haurà una persona de l’equip de
govern que serà la responsable de fer aquest seguiment. Demanem que, cada cop
que hi hagi una trobada d’aquest seguiment d’aquest Conveni, algun dels membres de
la Comissió Informativa o la Comissió Informativa o una petita comissió de la Comissió
Informativa, ja que és una Comissió Informativa molt gran, se’ns informi de com va el
seguiment; pel que fa al reconeixement del deute real que fa la Generalitat amb els
ajuntaments, com pel que fa al pagament que fa la Generalitat d’aquest Conveni. Per
tant, nosaltres hi donaríem suport i demanaríem a l’equip de govern que es
comprometés, com ho va fer al mandat passat, però sense que hàgim de demanar-ho
tant com ho vam fer al mandat passat, a informar de com es van, tant reconeixent els
deutes per part de la Generalitat, com pagant els deutes de la Generalitat que, a partir
d’ara no els tindrà només amb els ajuntaments sinó que també els tindrà amb aquesta
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casa, amb la Diputació, i a ser possible que no hàgim d’arribar al contenciós
administratiu, com vam haver d’arribar al mandat passat.
A continuació, intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Per avançar, primer, el nostre vot
favorable però amb un sí crític, perquè nosaltres subscrivim part de les coses que ja
s’han dit. Però, el més important quan parlem d’ofec, és que els que realment estem
ofegats i tenim una manca total de finançament per poder assolir les nostres
competències i, fins i tot, aquelles que, de vegades, també, portem a terme sense
tenir-les directament, som els ajuntaments. El veritable ofec és el que patim els
ajuntaments i no per això deixem de pagar els nostres deutes. Nosaltres paguem i
paguem puntualment. La gran majoria d’ajuntaments paguem i paguem puntualment. I
ho fem amb ofec; ho fem encara que hi ha altres administracions que no ens paguen;
ho fem encara que no tenim encara, després de tantes dècades, el finançament just i
necessari que necessitem per a poder tirar endavant les nostres obligacions i aquelles
altres també que, de vegades, nosaltres mateixos ens imposem.
Llavors, dit això, els responsables polítics seriosos, els governants responsables, el
què han de fer és pagar els deutes. Per això, a nosaltres no ens fa una especial il·lusió
donar suport a aquest Pla extraordinari d’Assistència Financera Local. No hi ha
excuses, torno a dir, sinó l’exemple el podem trobar en els mateixos ajuntaments; no hi
ha excusa. I si l’Administració competent pagués els seus deutes, aquests diners els
podrien destinar a fer altres coses els ajuntaments. Els podrien destinar a donar altres
serveis o a fer noves inversions. Per tant, torno a dir, no ens fa una especial il·lusió
però la realitat és la que és. I posaré l’exemple del meu ajuntament, que aquest matí
repassava. En el cas del meu ajuntament, no diré la xifra, però és veritat que, de la
xifra que estaria molt bé, jo aquí també doncs ens sumem nosaltres, és imprescindible
ja, en un moment com el d’ara, en un moment en el què no podem contemplar una
altra cosa que la transparència; que ens ho reclama la ciutadania, però que ens ho
reclamem nosaltres mateixos; no podem més que reconèixer quin és el deute real que
hi ha amb cadascun dels ajuntaments. I això és el que li pertoca fer a la Generalitat i,
per tant, que es publiqui, que es faci públic, d’una vegada per totes, aquest deute.
Però, en el meu cas, com deia, per posar un exemple, més del 25% del deute que la
Generalitat té contret amb l’Ajuntament d’Esplugues; més del 25% encara no està
reconegut per la mateixa Generalitat. I entenc que això pot ser un exemple, un cas
més, un exemple del què de mitjana deu succeir amb la resta d’ajuntaments de la
demarcació provincial. És per això que nosaltres votarem que sí. No podem fer una
altra cosa que votar que sí; i ho farem. Perquè els ajuntaments necessiten d’això, i per
tant, no podem fer més que donar la mà. Però la crítica crec que ha quedat prou clara,
prou aclarida, el què pertoca és això; que cadascú ha de fer el seu paper. Sabem de
les dificultats, sabem dels ofecs; però, tot i així, les persones responsables, en
moments de dificultats, fem el que ens pertoca.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, ens trobem amb una operació
similar, però no igual, al Pla d’Assistència Financera que vam fer el 2012. Recordem
que, el 2012 era en el conjunt de deutes que tenia la Generalitat amb el conjunt dels
ajuntaments de la demarcació. En aquesta ocasió, només hi ha el Fons de Cooperació
Local i el PUOSC de manteniment de l’any 2014. Per tant, no hi ha Pla de Barris, teniu
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raó; no hi ha altres deutes com poden ser llars d’infants, sobretot per un acte de, jo
crec, responsabilitat d’aquesta institució; que és que som conscients d’on podem
arribar, de donar aquest element de suport al món local, mitjançant deutes que té la
Generalitat cap als diversos ajuntaments de la demarcació de Barcelona. Per tant, és
un acte, absolutament, de responsabilitat per part nostre i, de fet, aquest Govern, des
de l’inici del mandat, i així en el nostre acord de mandat ho dèiem, sempre ens posem
a disposició del Govern de la Generalitat per a donar suport en allò que faci falta. I, de
fet, no hem mentit mai, sinó al contrari; sempre hem dit que, allà on no arribés el
Govern de la Generalitat, per interès del país, per interès del conjunt dels ciutadans del
país, aquesta institució, que és la Diputació de Barcelona, hi donaria recolzament.
Dir també, per altra banda, que, escolti’m, què més voldríem que tenir plena sobirania
fiscal en aquest país, per a poder decidir quin és l’element impositiu que apliquem al
conjunt de ciutadans i empreses, ens agradaria; per decidir quin nivell d’endeutament,
quan estem supeditats a uns màxims d’endeutament que l’Estat espanyol ens imposa,
no ho decidim nosaltres sinó és l’Estat espanyol qui diu quan es pot endeutar el
Govern de la Generalitat de Catalunya; i què més voldríem que tenir, el Govern del
nostre país, que no tingués cap mena de problema de finançament ni problema
econòmic per a donar resposta a les necessitats del conjunt del país.
Som absolutament conscients de les enormes dificultats econòmiques que té el
Govern de la Generalitat. I seria ser poc responsable no donar sortida a una cosa tan
bàsica com és també l’aportació que fa la Generalitat, o que hauria de fer la
Generalitat, al món local i que, moltes vegades, no pot donar-hi resposta. I que, tot i
que pressupostàriament, ha comunicat quantitats com és el Fons de Cooperació Local
i com és el PUOSC de manteniment, no pot procedir al seu pagament. Per això hi som
nosaltres també perquè, si fa falta, hi donem resposta. I dir que, això no vol dir diners
que, enlloc d’anar per ajudar a la Generalitat a pagar al món local, es podrien dedicar a
altres serveis que té necessitat la ciutadania de la demarcació; perquè, en el fons,
estem parlant, i ho deia molt bé el portaveu d’Entesa, d’un préstec que, de fet, a 31 de
desembre d’enguany, se’ns ha de donar resposta i s’ha de poder pagar i amb un tipus
d’interès que, al final, estem parlant de deu mil euros d’interessos que nosaltres
haurem d’aportar com a institució.
Per tant, el nostre vot, evidentment, serà favorable i jo crec que val la pena que
explorem altres possibilitats de suport quan la Generalitat no pot donar-hi resposta,
com estem fent amb tema de llars d’infants o en altres tipus de complements de
programes complementaris que es fa des de Diputació de Barcelona.
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, qui diu: Com que parlo l’últim
s’han dit i s’han desdit entre uns i altres; per tant, algunes consideracions ja no les
faré. D’entrada no faré consideracions polítiques, intentaré cenyir-me no al rol de
portaveu sinó al de diputat d’Hisenda i Recursos Humans, que és qui porta aquest
punt de l’ordre del dia al Plenari.
Jo crec que s’ha dit, està molt clar, que nosaltres hem posat una quantia concreta, que
són quaranta milions d’euros, que és aquella quantia que la Generalitat té capacitat de
tornar abans de que s’acabi l’any, que aquesta és condició imprescindible per a poder
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fer aquesta ajuda. Segurament això fa que no hi hagin molts del deutes que la
Generalitat té amb els ajuntaments i, per tant, diguem-ne que, es talla ja on la
Generalitat pot tornar aquesta ajuda; aquesta la primera qüestió.
Segon, no estem ajudant a la Generalitat, tinguem clar que estem ajudant els
municipis directament. Qui té el problema és el municipi, no la Generalitat. Qui té el
problema, i s’ha fet palès a les intervencions dels diferents portaveus, és que, qui té la
dificultat per pagar les factures si no cobra el deute, és el municipi. Per tant, imaginemnos i que quedi al nostre imaginari que estem ajudant els municipis com hem fet
sempre. I una cosa fonamental, que jo crec que en aquest Plenari s’ha tret més d’una
vegada, i és que estem utilitzant els diners que tenim en tresoreria; amb la qual cosa,
quan es parla d’aquells diners que estan aturats, que sí que estan reconeguts i que,
per tant, és un deute que es pagarà amb qui ha fet la despesa que la té reconeguda;
jo, d’aquells diners que sembla que estan aquí aturats per voluntat de la Diputació, que
no ho estan, ho he explicat moltes vegades, s’utilitzen, justament, d’aquí a final d’any
perquè es posin en funcionament, perquè es moguin i puguin pagar-se aquestes
quantitats i que els ajuntaments hi puguin fer front a les seves despeses. I darrerament
sí, dir que, sí que hi ha un mecanisme de control; de fet, se n’ha parlat, hi ha una
comissió de seguiment, per tant, això existeix. I, segon, el compromís, els Grups ho
han demanat, de que, a partir d’aquesta comissió de seguiment, es faci explicació i es
faci extensiu el què va fer la comissió a les Comissions d’Hisenda per tal de que tots
els diputats i diputades estiguin assabentats.
Per tant, diguem-ne i, en resum, estem ajudant els ajuntaments. Jo crec que això és
imprescindible. Estem treballant amb tresoreria, no una altra cosa; els diners que
s’utilitzen per a això no es poden utilitzar per a una altra cosa i, la garantia de què es
retornin, és aquesta quantia de quaranta milions, que segur que la Generalitat té més
deute, però és la que pot assumir. Perquè el què és condició absolutament necessària
és que es torni abans de que acabi l’any i és el que la Generalitat, qui és qui decideix
quina part d’aquest deute es paga, té l’obligació de convenir amb la Diputació. I no és
només la Diputació de Barcelona, val a dir-ho, perquè crec que no és només aquesta
Diputació, sinó que és un acord de les quatre Diputacions que fan la mateixa activitat o
la mateixa acció arreu del territori català.
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 de Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 6
abstencions.
Organisme de Gestió Tributària
10.- Dictamen de data 6 d’abril de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació i modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Cabrera de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar en data 10 de març de 2016 acordà
l’ampliació i modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Cabrera de Mar, en data 10 de març de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària
- Preu públic per la utilització de les instal·lacions i locals municipals








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Cabrera de Mar, en data 10 de març de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació de les Quotes d'urbanització delegades anteriorment en el
sentit de delegar les funciones que a continuació es detallen:



Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
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Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, de conformitat amb el quòrum previst
a l’article 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots 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) i Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (3) i l’abstenció CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a
favor i 3 abstencions.
11.- Dictamen de data 6 d’abril de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de
l'ampliació i modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta en data 25 de novembre de 2015
acordà l'ampliació i la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit
acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
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liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta, en data 25 de novembre de 2015, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària
 Emissió de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta, en data 25 de novembre de 2015, a favor de la Diputació de
Barcelona en el sentit de delegar únicament les funcions de recaptació que
s'enumeren:
I - Taxes per:
- Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
- Prestació del servei d'escola bressol
- Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via pública
 Emissió de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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II - Preu públic per manteniment de franges de protecció contra incendis
 Emissió de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta a favor de la Diputació de
Barcelona. Com a conseqüència dels acords de delegació anteriorment adoptats i de
les modificacions efectuades en els punts anteriors, les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació delegades queden fixades tal com segueix:
I - Impost sobre béns immobles











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebuts i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II - Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
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 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Revisió i comprovació de les declaracions i autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats econòmiques.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VI - Contribucions especials








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VII - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d'interès general, l'import de la qual consistirà en l'1,5
per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en
cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de telefonia
mòbil.
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VIII - Taxes per:
-

Cementiri
Clavegueram
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-












Entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini
públic local i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.
Recollida, tractament i eliminació de residus urbans domiciliaris.
Utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions anàlogues per a l'exhibició
d'anuncis.
Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Recaptació dels deutes, en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

- Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
- Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via pública.
- Servei d'escola bressol
 Emissió de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IX - Preus públics per:
- Prestació del servei d'atenció domiciliària.
- Manteniment de franges de protecció contra incendis.
 Emissió de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
X - Quotes d'urbanització
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
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Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XI - Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XII - Multes coercitives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XIII - Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XIV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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XV - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, de conformitat amb el quòrum previst
a l’article 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots 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) i Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (3) i l’abstenció CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a
favor i 3 abstencions.
12.- Dictamen de data 20 d’abril de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí
d'Albars, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí d'Albars en data 17 de desembre de 2015 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Martí d'Albars, en data 17 de desembre de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant e període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, de conformitat amb el quòrum previst
a l’article 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots 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) i Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (3) i l’abstenció CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a
favor i 3 abstencions.
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13.- Dictamen de data 6 d‘abril de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació
de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera en data 30 de desembre de
2015 acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera, en data 30 de desembre de 2015 a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Execucions subsidiàries i costes judicials







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
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Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, de conformitat amb el quòrum previst
a l’article 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots 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) i Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (3) i l’abstenció CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a
favor i 3 abstencions.
14.- Dictamen de data 4 de maig de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sobremunt, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sobremunt en data 2 de maig de 2016 acordà l’ampliació de
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sobremunt, en data 2 de maig de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa pel subministrament d'aigua











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, de conformitat amb el quòrum previst
a l’article 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots 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) i Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (3) i l’abstenció CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a
favor i 3 abstencions.
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Nosaltres, fins el dia d’avui, havíem votat favorablement a tota
l’acceptació d’ampliacions o modificacions i delegacions de la recaptació de tributs per
part de l’Organisme de Gestió Tributària i, això ho fèiem, al mateix temps que
demanàvem, reiteradament, la millora de les condicions de treball a l’Organisme de
Gestió Tributària. I, pel què sabem, aquestes condicions no milloren. Ens plantegem
fins a quin punt es pot donar un servei de qualitat quan no s’obren places i cada
vegada tens més competències; quan no s’equiparen els drets dels treballadors i
treballadores; quan les categories laborals no estan definides... Nosaltres entenem que
hi ha un conflicte laboral, i que aquest conflicte laboral ha de ser prioritari la seva
resolució i, en tant, totes aquestes condicions, a les quals hem fet esment, no millorin,
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creiem que no es pot donar un servei de qualitat assumint més i més competències
dels diferents ajuntaments.
A continuació intervé el portaveu de Ciutadans – Partido de la Ciudadania, senyor
Tovar, qui diu: “Para no repetirnos en los argumentos que ha expuesto el diputado
Duran, simplemente indicar que, cada delegación que aceptamos de gestión de
tributos, irremediablemente, supone un incremento de cargas de trabajo en las
delegaciones de la Oficina de Gestión Tributaria. Y, aunque vamos a votar
favorablemente a estas delegaciones, sí que instamos al Gobierno, primero, a que
cumpla sus compromisos con los trabajadores del Organismo, en cuanto a la
igualación de condiciones de trabajo con el resto de trabajadores de la casa. Y que se
haga un estudio, cuando se hacen las delegaciones, no se solvente el tema del
personal diciendo en el dictamen que “… la Diputación dispone de los medios
materiales y personales necesarios” y, realmente, se haga un estudio en cada una de
las delegaciones de la Oficina para conocer si, realmente, necesitamos más plantilla.”
Tot seguit intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, qui diu: Bé, a mi em sorprèn
que aquestes qüestions es plantegin directament al Plenari i no es pregunti, de Ple a
Ple, com està anant la negociació amb l’Organisme. Trobo que, sovint, en el Plenari es
fa aquesta intervenció i es posa en dubte, fins i tot, la feina que s’està fent des d’algun
sindicat, si és des de Recursos Humans de la Diputació i de l’Organisme de Gestió
Tributària i no se’m pregunti o se’m demani explicacions entre Ple i Ple.
S’està treballant, ho he dit per activa i per passiva en aquesta sala, s’està treballant
amb un acord bastant important per part dels treballadors i, escolti, ho he dit moltes
vegades, estem fent una valoració de llocs de treball i d’aquí sortirà la relació de llocs
de treball perquè no hi era. Aquesta feina no és una feina d’un mes ni dos, és una
feina molt més llarga que està endavant, que s’està treballant i, a més, per altra banda,
saben vostès, perquè ho hem explicat vàries vegades, que acabem de contractar
quaranta-dues persones que té la Borsa de Treball perquè no podem fer Oferta
d’Ocupació Pública, i ho he repetit moltes vegades, perquè la Llei de Pressupostos de
l’Estat ho impedeix. Hem contractat a través de la Borsa de Treball quaranta-dues
persones per a donar serveis a les oficines.
Per tant, s’estan millorant, com no s’havia fet mai a la història de l’Organisme, les
condicions amb un acord que la Diputació fa amb l’Organisme d’integrar no, però sí de
posar al mateix nivell uns treballadors i altres. S’està fent una feina històrica, que no
s’havia fet mai des de la creació de l’Organisme, que tenim previst acabar-la aquest
any, i ho he dit vàries vegades al Plenari, i és curiós que ara que estem fent la feina, a
cada Ple es retregui la mateixa qüestió.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
15.- Dictamen de data 5 de maig de 2016, pel qual es proposa acordar el traspàs
de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Mediona, del tram de la carretera BV-

Àrea de Presidència
Secretaria General

2136z, propietat de la Diputació de Barcelona, entre els punts quilomètrics 0,000
i 0,650, a petició del dit Ajuntament.
“La carretera BV-2136z (antiga BV-2136), en el terme municipal de Mediona, 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.
L’Ajuntament de Mediona ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat d’integrar
el tram de la carretera BV-2136z comprés entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+650 a
la trama urbana amb l’objecte de pacificar el trànsit de la travessera de la carretera al
seu pas pel nucli de Sant Pere Sacarrera i millorar el clavegueram de la zona.
Amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona, per resolució adoptada pel President
de la Corporació de data 30 de juliol de 2014, ha acordat formalitzar la signatura amb
l’Ajuntament de Mediona, d’un conveni als efectes d’execució de les obres del Projecte
constructiu de Millora del clavegueram i condicionament de la travessera de la
carretera BV-2136 al nucli de Sant Pere Sacarrera. TM de Mediona” (Codi 3847-PC02).
El Ple de l’Ajuntament de Mediona, en sessió ordinària celebrada en data 25 d’abril de
2016, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici de data 28
d’abril de 2016, en virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a l’Ajuntament d’un
tram de la carretera BV-2136z (antiga BV-2136), que l’Ajuntament situa entre els punts
quilomètrics 0+000 i 0+650.
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.
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació ha emès un informe tècnic en
el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada per l’Ajuntament de
Mediona en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal del referit tram de
carretera, en els termes següents:
“(...) La carretera BV-2136z disposa d’un tram que ha perdut la seva funcionalitat com
a carretera i que es troba totalment integrat dins del teixit urbà de Sant Pere Sacarrera
que s’inicia en el pk 0+000 (creuament amb la carretera C-244) i finalitza en el pk
0+650 (rotonda de la variant de la BV-2136)
Es per tot això que procedeix iniciar 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”.
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
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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, conté les dades
següents:
Carretera:
PK inicial:
PK final:
Amplada mitja:
Superfície:
Estat del ferm:
Obres de drenatge:

BV-2136z
0+000 Creuament amb la carretera C-244
0+650 Rotonda amb la variant de la BV-2136
5,70m
3.750,00m2
Bo
PK inicial 0+387; PK final 0+391; Canó – estructura d’un o
diversos tubs cilíndrics

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.
L’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, 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.
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.
En virtut del 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, es fa efectiu per part de la Generalitat el
traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades carreteres de la
xarxa local.
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 l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat per Decret
293/2003, de 18 de novembre, que estableix, 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”.
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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.
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.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació, per majoria
absoluta, en aplicació dels articles 33.2.ñ i 47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
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 Mediona, de
conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió
de data 25 d’abril de 2016, del tram comprès entre el punt quilomètric 0+000 i el 0+650
de la carretera BV-2136z (antiga BV-2136), 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.
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Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Mediona els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents que de fet i de
dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el quòrum previst a
l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local. 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).
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
16.- Dictamen de data 21 de juny de 2016, pel qual es proposa aprovar
l’adjudicació dels lots 1,3,4 i 7 i declarar deserts els lots 2, 5 i 6 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.
“Vist 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, aprovat per majoria absoluta pel Ple d’aquesta Corporació,
mitjançant dictamen 168/15 de data 29 d’octubre de 2015.
Atès que es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB i en el Perfil de
Contractant de la Diputació de Barcelona l’1 de desembre de 2015.
Atès que la Mesa de contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en sessió de
data 21 de març de 2016 va acceptar l’informe tècnic emès en data 14 de març de
2016 pel tècnic de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, amb el vist i plau del cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, la part del qual, en allò que interessa, diu el
següent:
“(...) En data de 1 de desembre de 2015, sortien publicats en el BOP, en la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de Catalunya i en el Perfil de la Diputació de
Barcelona l'anunci relatiu al concessions demanials per als aprofitaments especials apícoles
en finques publiques propietat de la Diputació de Barcelona dins l’àmbit dels parcs naturals del
Montseny i Sant Llorenc del Munt i l'Obac, i els parcs del Garraf i Montesquiu.
En data de 12 de gener de 2016 acabava el termini de presentació de les ofertes.
En data de 18 de gener es reunia la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
per tal de comprovar la presentació de la declaració responsable de compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració exigides en els termes de
la clàusula 8 del PCAP.
En data 25 de gener de 2016 es procedia a l’obertura del sobre núm. 2, a on es presentava la
documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació pels diferents lots.
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3. CRITERIS DE BASE PER A L’ATORGAMENT DE LES CONCESSIONS DEMANIALS
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
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.

4. VALORACIÓ D’OFERTES
D‘acord amb els criteris exposats, es procedeix a valorar les ofertes, seguint l’ordre de
puntuació en cadascun dels lots:
LOT 1
ENTITAT
SALVADOR
MASSANA

OFERTA ANUAL
23.000 m² de desbrossada de vegetació

PUNTUACIÓ
100

OFERTA ANUAL
3.000 m² de desbrossada de vegetació
2.700 m² de desbrossada de vegetació

PUNTUACIÓ
100
12,28

MALLOFRÉ

OFERTA ANUAL
4.582 m² de desbrossada de vegetació

PUNTUACIÓ
100

MUÑOZ

2.782 m² de desbrossada de vegetació

GRANERO

OFERTA ANUAL
3.000 m² de desbrossada de vegetació

MALLOFRÉ

LOT 3
ENTITAT
MARC LLOBET MARIMON
SALVADOR
GRANERO
NOGUEIRA
LOT 4
ENTITAT
SALVADOR
MASSANA
ANNABEL
GONZALEZ

LOT 6
ENTITAT
SALVADOR
NOGUEIRA
LOT 7

34,52

PUNTUACIÓ
100
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ENTITAT
TOT D’ABELLA S.L.

JOAQUIM PEYRA JULIÀ

OFERTA ANUAL
1.650 m² de desbrossada de vegetació
(1.000 m² a l’assentament apícola i 650 m²
en la secció de servei)
1.310 m² de desbrossada de vegetació
(610 m² a l’assentament apícola i 700 m²
en la secció de servei)

PUNTUACIÓ
100

53,60

Pel que fa als lots 2, i 5, no s’ha presentat cap oferta.
En data de 7 de març de 2016, la Diputació de Barcelona rebia una instància mitjançant la qual
el Sr. Marc Llobet Marimon manifestava la voluntat de retirar la seva oferta per a l’adjudicació
de la concessió demanial per a l’aprofitament apícola a la finca de l’Obac, al Parc de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, corresponent al lot nº 3. L’acceptació d’aquesta renuncia suposa
l’assignació d’aquest lot al segon ofertant, el Sr. Salvador Granero Nogueira.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Una vegada realitzada la valoració, el sotasignat proposa a la Mesa de Contractació de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, l’adjudicació 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 a les següents empreses:
LOT

Finca
Can Grau, La Mezquita i
Mas Vendrell

Parc

3

L’Obac

4

La Muntada i Cal Marquet
de la Roca

6

La Mata, Coma d’en Vila

7

Fontmartina

Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt
Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt
Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt
Parc Natural del Montseny

1

Parc del Garraf

ADJUDICATARI
SALVADOR
MALLOFRÉ
MASSANA
SALVADOR
GRANERO
NOGUEIRA
SALVADOR
MALLOFRÉ
MASSANA
SALVADOR
GRANERO
NOGUEIRA
TOT D’ABELLA S.L.

A banda, també es proposa declarar deserts els lots 2 i 5. (...)”

Vist que una vegada fet el requeriment al proposat com a adjudicatari del LOT 6, el Sr.
Salvador Granero Nogueira, per tal que presentés la documentació corresponent,
aquest ha renunciat a la seva oferta pel LOT 6 mitjançant escrit amb registre d’entrada
de data 28 d’abril de 2016, i atès que no hi havia cap altre licitador per aquest lot cal
declarar-lo desert.
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles
93.1 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, els
articles 218 i 273 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 per Decret 336/1988, de 17
d’octubre.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Atès que es tracta d’una proposta de concessió demanial 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 LBRL. Sent, en aquest supòsit l’òrgan
competent el Ple, mitjançant acord adoptat per majoria simple.
En virtut de tot això, 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 d’aquesta Corporació,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- ADJUDICAR de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 als següents licitadors:


LOT 1 corresponent a les finques de Can Grau, La Mezquita i Mas Vendrell al
Parc del Garraf, al Sr. Salvador Mallofré Massana, amb NIF XXX.



LOT 3 corresponent a la finca de L’Obac, al Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, al Sr. Salvador Granero Nogueira, amb NIF XXX.



LOT 4 corresponent a les finques de La Muntada i Cal Marquet de la Roca, al
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, al Sr. Salvador Mallofré
Massana, amb NIF XXX.



LOT 7 corresponent a la finca de Fontmartina, al Parc Natural del Montseny, a
l’empresa TOT D’ABELLA, amb NIF B55178255.

Segon.- ESTABLIR l’ordre dels licitadors que no han resultat adjudicataris dels
següents lots:



LOT 4 - Sra. Annabel Muñoz González
LOT 7 - Sr. Joaquim Peyra Julià

Tercer.- ACCEPTAR la renúncia del Sr. Salvador Granero Nogueira, presentada
mitjançant escrit amb registre d’entrada de data 28 d’abril de 2016, adjudicatari del
LOT 6.
Quart.- DECLARAR deserts els LOTS 2, 5 i 6, per no haver-se presentat cap oferta.
Cinquè.- COMUNICAR als adjudicataris que, dins el termini dels 15 hàbils següents a
l’endemà de la notificació de la present resolució, hauran de concórrer a formalitzar els
contractes.
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Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació.
Setè.- PUBLICAR l’adjudicació de les concessions en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona.
Vuitè.- PUBLICAR la formalització de les concessions en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona i en el Butlletí Oficial de la Província de 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 de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
17.- Dictamen de data 21 de juny de 2016, pel qual es proposa aprovar
l’adjudicació dels lots 1,2,3,5,6, 7 i 10 i declarar deserts els lots 4, 8 i 9 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.
“Vist 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, aprovat per majoria absoluta pel Ple d’aquesta Corporació,
mitjançant dictamen 169/15 de data 29 d’octubre de 2015.
Atès que es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB i en el Perfil de
Contractant de la Diputació de Barcelona l’1 de desembre de 2015.
Atès que la Mesa de contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en sessió de
data 21 de març de 2016 va acceptar l’informe tècnic emès en data 14 de març de
2016 pel tècnic de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, amb el vist i plau del cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, la part del qual, en allò que interessa, diu el
següent:
“(...) En data de 1 de desembre de 2015, sortien publicats en el BOP, en la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de Catalunya i en el Perfil de la Diputació de
Barcelona l'anunci relatiu al concessions demanials per als aprofitaments especials de
pastures en finques publiques 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, MontnegreCorredor i Montesquiu.
En data de 12 de gener de 2016 acabava el termini de presentació de les ofertes.
En data de 18 de gener es reunia la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
per tal de comprovar la presentació de la declaració responsable de compliment de les
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condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració exigides en els termes de
la clàusula 8 del PCAP.
En data 25 de gener de 2016 es procedia a l’obertura del sobre núm. 2, a on es presentava la
documentació tècnica relativa al criteri d’adjudicació pels diferents lots.
3. CRITERIS DE BASE PER A L’ATORGAMENT DE LES CONCESSIONS DEMANIALS
Els criteris que servirà de base per a l’atorgament de les concessions seran 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.
LOT NÚMERO 3
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà:
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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 Planeses, 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 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,
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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 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 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.
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.
4. VALORACIÓ D’OFERTES
D‘acord amb els criteris exposats, es procedeix a valorar les ofertes i seguint l’ordre de
puntuació en cadascun dels lots:
LOT 1
ENTITAT
PIO MONTAÑÁ PINEDA

OFERTA ANUAL
71,05 ha de manteniment de prats
300 m.l. de treballs de manteniment i
reposició de tanques de castanyer

CANOTRON S.L.

30 ha de manteniment de prats
200 m.l. de treballs de manteniment i
reposició de tanques de castanyer

JOSEP PERICAS FORNS

20 ha de manteniment de prats
100 m.l. de treballs de manteniment i
reposició de tanques de castanyer

PUNTUACIÓ
50
50
100
0
25
25
0
-

LOT 2
ENTITAT
SERGI SANCHEZ NICOLÁS

OFERTA ANUAL
3,57 ha d’implantació i millora de pastures

PUNTUACIÓ
100

LOT 3
ENTITAT

OFERTA ANUAL

PUNTUACIÓ
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SERGI SANCHEZ NICOLÁS

5,76 ha d’implantació i millora de pastures

LOT 5
ENTITAT
JER.S.C.
JORDI SOLÀ ROMA

OFERTA ANUAL
12 ha d’implantació i millora de pastures
7,5 ha d’implantació i millora de pastures

PUNTUACIÓ
100
62,5

OFERTA ANUAL
12 ha d’implantació i millora de pastures

PUNTUACIÓ
100

LOT 7
ENTITAT
JORDI SOLÀ ROMA

OFERTA ANUAL
0,5 ha d’implantació i millora de pastures

PUNTUACIÓ
25

LOT 10
ENTITAT
ANTONI SOLER ROSSELL

OFERTA ANUAL
39,5 ha d’implantació i millora de pastures

PUNTUACIÓ
100

LOT 6
ENTITAT
MANUEL
CASTELLS

CASTANYÉ

100

La oferta presentada en el lot nº 1 pel Sr. Josep Pericas Forns queda exclosa en no complir els
mínims exigits en relació amb la inversió mínima de recursos de 30ha de treballs de
manteniment i millora de pastures mitjançant extracció d’espècies invasives de baix valor pel
ramat, definits en el Lot 1 del 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.
Pel que fa als lots 4, 8 i 9, no s’ha presentat cap oferta.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Una vegada realitzada la valoració, el sotasignat proposa a la Mesa de Contractació de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, l’adjudicació 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 a les següents empreses:
LOT
1
2
3
5

Finca
l’Agustí, el
Vallforners

Bellver

i

Can Grau, i l’Esquerrà
Can Vendrell, Jafre i
Vallgrassa
Les Planeses, La Solana i
la Casanova

Parc
Parc natural i reserva de la
biosfera del Montseny
Parc del Garraf
Parc del Garraf
Parc del Castell de Montesquiu

6

Les Codines

Parc del Castell de Montesquiu

7

Sant Moí

10

Can Bosc i Ca l’Arenes

Parc del Castell de Montesquiu
Parc del Montnegre i el
Corredor

ADJUDICATARI
PIO MONTAÑÁ PINEDA
SERGI
NICOLÁS
SERGI
NICOLÁS

SANCHEZ
SANCHEZ

JER.S.C.
MANUEL
CASTANYÉ
CASTELLS
JORDI SOLÀ ROMA
ANTONI
SOLER
ROSSELL
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A banda, també es proposa l’exclusió del Sr. Pericas i la declaració de desert dels lots 4, 8 i 9.
(...)”

Vist que una vegada fet el requeriment al proposat com a adjudicatari del LOT 1, el Sr.
Pio Montañá Pineda, per tal que presentés la documentació corresponent, aquest ha
renunciat a la seva oferta pel LOT 1 mitjançant escrit amb registre d’entrada de data 2
de maig de 2016, i atès que hi havia un altre licitador, l’empresa CANOTRON, S.L. que
va quedar en segon lloc, se li va fer el corresponent requeriment en data 3 de maig de
2016, proposant-lo com a adjudicatari.
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles
93.1 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, els
articles 218 i 273 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 per Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
Atès que es tracta d’una proposta de concessió demanial 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 LBRL. Sent, en aquest supòsit l’òrgan
competent el Ple, mitjançant acord adoptat per majoria simple.
En virtut de tot això, 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 d’aquesta Corporació,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- ADJUDICAR de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 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 als següents licitadors:


LOT 1 corresponent a les finques de l’Agustí, el Bellver i Vallforners al Parc
Natural del Montseny, a l’empresa CANOTRON, S.L., amb NIF B61262093.



LOT 2 corresponent a les finques de Can Grau i l’Esquerrà, al Parc del Garraf,
al Sr. Sergi Sánchez Nicolàs, amb NIF XXX.



LOT 3 corresponent a les finques de Can Vendrell, Jafre i Vallgrassa, al Parc
del Garraf, al Sr. Sergi Sánchez Nicolàs, amb NIF XXX.



LOT 5 corresponent a les finques de Les Planeses, La Solana i La Casanova,
al Parc del Castell de Montesquiu, a l’empresa JER, S.C, amb NIF J17752270
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LOT 6 corresponent a la finca de Les Codines, al Parc del Castell de
Montesquiu, a l’empresa CASTANYÉ CASTELLS RAMADERS, S.L., amb NIF
B60989811.



LOT 7 corresponent a la finca de Sant Moí, al Parc del Castell de Montesquiu,
al Sr. Jordi Solà Roma, amb NIF XXX.



LOT 10 corresponent a les finques de Can Bosc i Ca l’Arenes, al Parc del
Montnegre i el Corredor, al Sr. Antoni Soler Rossell, amb NIF XXX.

Segon.- ESTABLIR l’ordre dels licitadores que no han resultat adjudicataris dels
següents lots:


LOT 5 - Sr. Jordi Solà Roma

Tercer.- ACCEPTAR la renúncia del Sr. Pio Montañá Pineda, presentada mitjançant
escrit amb registre d’entrada de 2 de maig de 2016, adjudicatari del LOT 1 i
ADJUDICAR aquest lot al següent licitador l’empresa CANOTRON, S.L., d’acord amb
l’informe tècnic emès en data 14 de març de 2016 que estableix l’ordre en que han
quedat classificades les ofertes.
Quart.- DECLARAR deserts els LOTS 4, 8 i 9, per no haver-se presentat cap oferta.
Cinquè.- COMUNICAR als adjudicataris que, dins el termini dels 15 hàbils següents a
l’endemà de la notificació de la present resolució, hauran de concórrer a formalitzar els
documents administratius d’atorgament de les concessions.
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació.
Setè.- PUBLICAR l’adjudicació de les concessions en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona.
Vuitè.- PUBLICAR la formalització de les concessions en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona i en el Butlletí Oficial de la Província de 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 de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
18.- Dictamen de data 21 de juny de 2016, pel qual es proposa aprovar
l’expedient de licitació per a l’adjudicació de les concessions demanials,
mitjançant procediment de concurrència, per als aprofitaments especials de
tòfones en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit
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dels parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el parc del castell de
Montesquiu i el parc del Garraf.
“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 un dels objectius generals comú en tots aquests espais naturals protegits és
assolir la conservació i millora dels sistemes naturals, fent-lo compatible amb
l’aprofitament dels recursos naturals i les activitats dels seus habitants.
Atès que, així mateix, la Diputació de Barcelona és propietària de 11.875,14 hectàrees
de forests públiques en aquests espais naturals que, d’acord amb el que estableixen
els articles 14 i 46.2 de la Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya, gestiona
directament mitjançant plans d’ordenació o plans tècnics de gestió i millora forestal
(PTGMF). La finalitat d’aquest plans és conèixer, d’acord amb el que estableix l’article
46 de l’esmentada llei, quins són els productes forestals que poden ser objecte
d’aprofitament, d’acord amb els principis de persistència, conservació i millora de les
masses forestals. Entre els aprofitaments que s’hi preveuen s’inclouen les tòfones.
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 es proposa realitzar l’aprofitament de tòfones, en les finques públiques de la
Diputació de Barcelona en els espais naturals protegits de referència, repartint-lo en
tres lots diferents: un al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, un segon al
Parc de Castell de Montesquiu i un tercer al Parc del Garraf.
Atès que a fi i efecte de poder donar compliment al que estableixen els plans tècnics
de gestió i millora forestal d’algunes de les finques propietat de la Diputació de
Barcelona, es preveu invertir la totalitat dels beneficis dels presents aprofitaments en
actuacions per a la millora de la producció de tòfona.
Atès que per tal de seguir els objectius d’aquestes accions, o be per afavorir-les, seria
convenient la promoció de l’activitat tofonera sostenible i compatible amb els interessos
de cadascun dels parcs, mitjançant la tramitació i atorgament de concessions demanials
per als aprofitaments especials de tòfones en finques públiques propietat de la Diputació
de Barcelona dins l’àmbit dels Parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Parc
del Castell de Montesquiu i el Parc del Garraf.
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 setè II subapartat g) 1) 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 el 13 d’octubre 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 tòfones, dividit en tres lots, en finques públiques
propietat de la Diputació de Barcelona dins l’àmbit dels Parcs Naturals de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac, el Parc del Castell de Montesquiu i el Parc del Garraf, 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
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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 adjudicació 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 TÒFONES,
DIVIDIT EN TRES LOTS, EN FINQUES PÚBLIQUES PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DINS L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC, EL PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU I EL PARC DEL GARRAF.
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 tòfones. La relació de finques on es realitzaran aquests
treballs ve detallada en els següents lots:
LOT NÚMERO 1

Superfície total:

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
Casa Nova del Castell, La Solana, Les Planeses, Sant
Moí i Les Codines
Montesquiu, Sora, Sant Quirze de Besora i Santa Maria
de Besora
568,46 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Tòfona (negra i d’estiu principalment)
Roure i alzina, principalment
1,5 €/ha/any el que equival a 3,75gr/ha/any
Recollida amb gos

Durada de la Concessió:

5 anys

Treballs màxims de millora de
les tòfones:

1ha/any màxim de manteniment de tofoners.

Espai Natural:
Finques:
Municipi:

Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del castell de Montesquiu
Masoveria del Castell
-08585- Montesquiu
telèfon. 93 472 76 00
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LOT NÚMERO 2

Superfície total:

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
La Vall, Les Refardes, finques INUR, El Marquet, La
Muntada, La Morella, La Mola, Baga del Dalmau,
Castellassa del Dalmau, Les Arenes, Sot de la Carda,
L’Alzina del Sal·lari, Coma d'en Vila, Pujol del Llobet,
Costa de la Mata, Matarrodona, Hostalets del Daví, La
Mata, L’Obac, Torrent de l’Escaiola
Mura, Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès,
Matadepera, Rellinars, Terrassa, Vacarisses, Pont de
Vilomara i Rocafort
5.006,05 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Tòfona (negra i d’estiu principalment)
Roure i alzina, principalment
2
0,165 €/ha/any el que equival a 0,041 kg/km /any
Recollida amb gos

Durada de la Concessió:

5 anys

Treballs màxims de millora de
les tòfones:

1ha/any màxim de manteniment de tofoners.

Espai Natural:

Finques:

Municipi:

Comunicacions:

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

LOT NÚMERO 3

Municipi:
Superfície total:

PARC DEL GARRAF
Vallgrassa, Can Grau, La Mesquita, Mas Vendrell, Can
Vendrell, Jafre, Peça Rico, Mas Quadrell, La Pleta, Corral
de l’Esquerra
Begues, Olivella i Sitges
1.101,9 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Tòfona d’estiu, possiblement alguna de negra
Roure, alzina i garric principalment
2
0,08 €/ha/any el que equival a 0,133 kg/km /any
Recollida amb gos

Durada de la Concessió:

5 anys

Treballs màxims de millora de
les tòfones:

0,5ha/any màxim de manteniment de tofoners.

Espai Natural:
Finques:

Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Garraf
Crta. de del ratpenat a la Plana Novella, km 3,5
-08870- Sitges
telèfon. 93 597 18 19
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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 VII “Descripció dels lots” i VIII “Plànols dels lots” del
plec de prescripcions tècniques particulars, mitjançant els plànols que s’hi adjunten.
Clàusula 2 – Valoració econòmica de l’aprofitament
2.1.- Estimació del benefici econòmic dels aprofitaments de tòfones.
Per l’estimació del benefici econòmic s’ha calculat a partir de la capitalització de rendes de
l’aprofitament de tòfones per a cadascun dels lots considerant els següents paràmetres:





Renda anual estimada per lot
Valor de capitalització
Valor atribuïble a la superfície d’aprofitament
Percentatge de benefici

2.2.- Contraprestació econòmica: Pagament en espècie.
A fi i efecte de poder donar compliment al que estableixen els plans tècnics de gestió i millora
forestal d’algunes de les finques propietat de la Diputació de Barcelona, en concret pel que fa a
actuacions relacionades en la regeneració i increment de la producció de tòfona, es proposa
que els beneficis econòmics obtinguts per l’aprofitament forestal de tòfones, d’acord amb
l’article 46.2 de la Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya, es destinin a l’assaig de
tractaments de millora i a la protecció dels tofoners. D’aquesta manera es dóna compliment a
l’article 57 d’aquesta Llei, el qual estableix que les entitats públiques propietàries dels terrenys
forestals tenen l'obligació d'invertir, com a mínim, el 15% dels beneficis obtinguts amb els
aprofitaments en l'ordenació i la millora de llurs masses forestals.
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 apartat. En
definitiva, es considerarien una contraprestació econòmica en espècie.
2.3.- Balanç econòmic de l’actuació.
El valor diferencial que quedi de restar el benefici econòmic estimat (punt 2.1 d’aquest apartat) i
la contraprestació econòmica (punt 2.2 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 de
manteniment de tofoners 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 (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.
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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 de 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
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:
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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 tòfones 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.
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.
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 SI

 NO

- Que disposa de la l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
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.
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:
Solvència professional o tècnica:
o

Una relació de les finques on s’han realitzat aprofitaments de tòfones
en els últims tres anys que inclogui: el tipus de tòfona aprofitada, el
propietari (públic o privat), el nom de la finca i el municipi. Els
aprofitaments realitzats s’acreditaran mitjançant les autoritzacions
dels propietari de les finques, les quals es té obligació de disposar
d’acord amb l’article 2.4 de l’Ordre de 15 de juliol de 1991, de
regulació del sector tofoner (DOGC núm. 1476, de data 5 d’agost de
1991). L’esmentada relació haurà d’estar signada pel representant
legat de l’empresa.

o

Descripció indicant l’equipament de protecció personal i eines per
realitzar els treballs objecte d’aprofitament.
Mínim exigit: El licitador caldrà que acrediti, com a mínim, que
disposa del següent equipament:
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- Un extintor.
- Una farmaciola.
- Un punyal “cercatòfones”
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
llicència de tofonaire degudament actualitzada així com la inscripció en el registre de
tofonaires en el cas d’agrupacions, d’acord amb els articles 2 i 7 de l’Ordre de 15 de
juliol de 1991, de regulació del sector tofoner (DOGC núm. 1476, de data 5 d’agost de
1991). S’acreditarà mitjançant una fotocòpia de la documentació sol·licitada.
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 de
tòfones 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 demanial relativa a l’aprofitament especial de tòfones en
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponent al lot
número 1, 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/any de treballs de manteniment
de tofoners, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la
Diputació de Barcelona.
(Lloc, data i signatura del licitador/a)."

Treballs màxims de millora de
les tòfones:

1ha/any màxim de manteniment de tofoners.

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
tòfones en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona,
corresponents al lot núm. 2, presentada per ...……...... " i haurà de contenir la
documentació següent:
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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 demanial relativa a l’aprofitament especial de tòfones en
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponent al lot
número 2, 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/any de treballs de manteniment
de tofoners, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la
Diputació de Barcelona.
(Lloc, data i signatura del licitador/a)."

Treballs màxims de millora de
les tòfones:

1ha/any màxim de manteniment de tofoners.

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
tòfones 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 demanial relativa a l’aprofitament especial de tòfones en
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponent al lot
número 3, 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/any de treballs de manteniment
de tofoners, per a l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la
Diputació de Barcelona.
(Lloc, data i signatura del licitador/a)."

Treballs màxims de millora de
les tòfones:

0,5 ha/any màxim de manteniment de tofoners.

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
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particulars que regula els metres quadrats màxims de manteniment de tofoners identificats i
valorats per a cadascun dels lots.
Clàusula 9- Criteris de valoració de les ofertes
Els criteris que serviran de base per a l’atorgament de les concessions seran 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):


Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 1 ha anual, per al
manteniment de tofoners dins de propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la
finca del Castell de Montesquiu. Aquests treballs consistiran en l’estassada selectiva de
l’estrat arbustiu, i d’esporga i eliminació de les restes vegetals, tot d’acord amb
l’establert
en
l’apartat
III.3.2)
del
plec
de
prescripcions
tècniques
particulars..................................................................... fins a 100 punts
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (1 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.

LOT NÚMERO 2
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran
(puntuació màxima fins a 100 punts):


Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 1 ha anual, per al
manteniment de tofoners dins de propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la
finca de Matarrodona. Aquests treballs consistiran en l’estassada selectiva de l’estrat
arbustiu, i d’esporga i eliminació de les restes vegetals, tot d’acord amb l’establert en
l’apartat
III.3.2)
del
plec
de
prescripcions
tècniques
particulars..................................................................... fins a 100 punts
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (1 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.

LOT NÚMERO 3
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran
(puntuació màxima fins a 100 punts):


Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 0,5 ha anual, per al
manteniment de tofoners dins de propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la
finca de Jafre. Aquests treballs consistiran en l’estassada selectiva de l’estrat arbustiu, i
d’esporga i eliminació de les restes vegetals, tot d’acord amb l’establert en l’apartat
III.3.2)
del
plec
de
prescripcions
tècniques
particulars...................................................................................... 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 (0,5 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent
i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.
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 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.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència tècnica o professional,
en els termes de la clàusula 8 del present Plec.
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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 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 contractant 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 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
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.
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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.
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, i s’expedirà la corresponent Acta de Comprovació de
Replanteig dins del termini de trenta dies des de la formalització del document administratiu
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d’atorgament de la concessió.
En aquest sentit, el/la tècnic/a responsable de l’aprofitament realitzarà amb el/la Titular de la
concessió la comprovació del replanteig previ de la zona adjudicada per determinar la ubicació
exacta de l’aprofitament sobre el terreny i, amb aquesta finalitat, aixecaran acta de comprovació
del replanteig per duplicat i signada per ambdues parts que reflectirà la conformitat o
disconformitat del concessionari/a respecte a l’esmentat replanteig; fet en base a la
documentació de l’aprofitament.
Un cop fet la comprovació del 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.
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 d’aprofitament de tòfones podran iniciar-se un cop notificada l’adjudicació, formalitzat
el document administratiu d’atorgament de la concessió i realitzada l’acta de comprovació de
replanteig.
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 tofonera i la seva explotació serà a risc i ventura del/de la titular de la
concessió que realitzarà personalment l’aprofitament de tòfones, 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.
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Resta exclòs qualsevol ús de la finca no inclòs en l’activitat tofonera referida o no
autoritzats explícitament pel tècnic/a responsable de l’aprofitament.



No es podran fer abocaments en les zones tofoneres adjudicades.



Si per necessitat dels treballs de l’aprofitament, 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 llicència de tofonaire degudament actualitzada, així com
la inscripció en el registre de tofonaires en el cas d’agrupacions, d’acord amb els articles 2
i 7 de l’Ordre de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner.



El/la concessionari/a es compromet a complir estrictament amb la normativa vigent
referent a l’activitat tofonera.



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, els
equipaments i eines 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 infraestructures 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.
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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.

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.



Vetllar per què qualsevol activitat que es realitzi al parc no pugui malmetre la
conservació i la producció dels tofoners. En particular es prohibirà qualsevol abocament
de purins en un radi de 50 metres al voltant dels mateixos. Per evitar qualsevol
incidència en aquest sentit, el parc informarà al concessionari de l’aprofitament del lloc
d’abocament abans de que aquest es realitzi.



Promoure una gestió cinegètica activa que mantingui una població adequada de
senglar compatible amb els objectius de conservació i aprofitament sostenible dels
recursos naturals.

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.
Clàusula 17 –Seguretat i Salut
17.1. Responsabilitat del/ de la titular de la concessió.
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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’un extintor
i 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 II i III del plec de prescripcions tècniques que regula aquesta concessió,
els treballs de manteniment de tofoners 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.
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
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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.
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.
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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 tofoneres 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.
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.
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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 deixar 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.

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.
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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.
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
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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.
Clàusula 39 – Protecció de dades de caràcter personal
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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, 4 d’abril de 2016
El cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals,

Ramon Espinach i Grau
La Secretaria delegada que subscriu,
informa favorablement el present Plec de
Clàusules Administratives Particulars relatiu
a l’atorgament de tres concessions demanials
per als aprofitaments especials de tòfones,
en finques públiques propietat de la Diputació
de Barcelona dins l’àmbit del Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Parc del
Castell de Montesquiu i el Parc del Garraf.

La Interventora general que subscriu, informa
favorablement el present Plec de Clàusules
Administratives
Particulars
relatiu
a
l’atorgament de tres concessions demanials per
als aprofitaments especials de tòfones, en
finques públiques propietat de la Diputació de
Barcelona dins l’àmbit del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, el Parc del Castell de
Montesquiu i el Parc del Garraf.

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 Dictamen de data
La secretaria general

Petra Mahillo i Garcia
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADOR DE LES
CONCESSIONS DEMANIALS PER ALS APROFITAMENTS ESPECIALS DE TÒFONES,
DIVIDIT EN TRES LOTS, EN FINQUES PÚBLIQUES PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DINS L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC, EL PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU I EL PARC DEL GARRAF.
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ELS APROFITAMENTS DE TÒFONES A FINQUES DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.

1. INTRODUCCIÓ
Els aprofitaments de tòfones 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 tòfones, s’han
elaborat diferents lots d’adjudicació als quals podran optar de forma individualitzada, totes
aquelles persones físiques o jurídiques interessades.
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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.
3. DEFINICIÓ DE L’APROFITAMENT I ACTUACIONS ASSOCIADES
3.1.

Aprofitament de tòfones

El present plec regula els treballs d’aprofitament manual d’allò que l’Ordre de 15 de juliol de
1991, de regulació del sector tofoner (DOC. Núm. 1476 de 5.08.1991) defineix com a tòfona.
Així doncs a l'efecte del que disposa l’esmentada Ordre i la resta de legislació, tant general
com sectorial, que sigui d'aplicació, s'entendrà per:
Tòfona: cos fructífer dels fongs ascomicets del gènere Tuber, com són, per exemple, la tòfona
negra (Tuber melanosporum), la tòfona magenca (Tuber brumale ) o la tòfona d’estiu (Tuber
aestivium ).
Resten exclosos de la present definició i, per tant, no són considerats tòfones, els fongs dels
gèneres Terfezia i Tirmania.
3.2.

Treballs de millora

Els treballs de millora tenen com a objectiu general incrementar la producció de tòfona en les
finques propietat de la Diputació de Barcelona. Donades les diferents circumstàncies de
cadascuna de les finques, aquests treballs de millora s’adequaran a cadascun dels casos, fins
assolir la contraprestació econòmica establerta.
Es consideren com a treballs de millora:
- pla de gestió tofoners
- la plantació de plançons micorizats
- la recuperació de tofoners
- el manteniment de tofoners
- la protecció dels tofoners
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3.3.

Béns públics i instal·lacions

Són totes aquelles construccions i instal·lacions fixes o desmuntables, permanents o temporals
que cal disposar pel correcte desenvolupament de l’aprofitament, i sempre d’acord amb els
objectius i condicions establertes en aquest plec. Concretament, es tractaria de la xarxa de
camins i senders dins de propietat de la Diputació de Barcelona.
II. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS
APROFITAMENTS DE TÒFONES.
1. PRINCIPIS BÀSICS DE L’APROFITAMENT
Els usos i aprofitaments 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. DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars regirà:
2.1 Aprofitament de tòfones
L’aprofitament de les tòfones consisteix en la recerca i detecció per olfacte, mitjançant un gos
degudament ensinistrat, del cos de fructífer subterrani (tòfona) i la seva extracció amb l’ajut de
l’eina manual que estigui permesa per la legislació.
3. DESCRIPCIÓ I EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS
3.1 Aprofitament de tòfones
Període d’aprofitament
El període d’aprofitament serà d’acord amb les temporades hàbils que estableix l’Ordre de 15
de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner (DOC. Núm. 1476 de 5.08.1991) per a la
recollida de tòfones, havent-se de tenir en compte les modificacions que proposi anualment en
aquest sentit la Generalitat de Catalunya.
Recol·lecció de tòfones
A part de les regulacions que estableix l’Ordre de 15 de juliol de 1991 en aquest sentit, també
seran de vigència les següents prescripcions específiques:


Es recolliran solament tòfones que hagin assolit un grau de maduresa suficient,
deixant sobre el terreny aquells exemplars que no tinguin aquesta característica. El
mateix regirà per a les tòfones massa madures o que no compleixen les dimensions
com per a ser venudes.



En relació al mètode de recol·lecció, queda prohibida la recol·lecció de tòfona amb
qualsevol eina que origini l’aixecament del sòl. L’instrument a utilitzar serà el ganivet
tofoner.



La freqüència de recollida serà com a mínim d’un cop a la setmana.
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Immediatament després de l’extracció de la tòfona es taparà degudament el forat
practicat amb la mateixa terra que s’ha extret.



Es procedirà a la suspensió de l’aprofitament quan es realitzin abusos o danys
d’importància amb conseqüències greus per a la conservació del recurs.



El Concessionari farà les gestions oportunes per al manteniment i reposició de la
senyalització de l’àrea de la zona tofonera, amb les indicacions del Tècnic/a
responsable.



En cas que l’adjudicatari sigui una agrupació o associació de tofonaires (persona
jurídica) i un mes abans de l’inici de cada temporada, es lliurarà al Tècnic/a
responsable un llistat de les persones que poden practicar l’activitat.

Vigilància preventiva
La vigilància preventiva de la zona objecte de concessió, que es farà per evitar robatoris i/o
incidències amb tercers, queda a càrrec del concessionari; sense perjudici de les tasques de
vigilància general que du a terme habitualment la guarderia del Parc.
El titular de la concessió està obligat a comunicar al Tècnic/a responsable les mesures
adoptades, quedant prohibides en qualsevol cas, tot tipus d'arts i trampes que puguin atemptar
contra la seguretat de persones i animals.
Xarxa viària
Per la realització dels treballs s'utilitzaran els camins existents. El concessionari 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 per l’aprofitament aniran a càrrec del titular de la concessió.
III. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS TREBALLS DE MILLORA
1. Pla de gestió tofoners
En el cas concret de les finques de la Diputació de Barcelona ubicades dins del Parc del
Garraf, on fins ara no s’ha donat cap concessió per a l’aprofitament de tòfona i es desconeix el
nombre, ubicació i producció dels tofoners, es preveu com a treball de millora l’elaboració d’un
pla de gestió de tofoners que inclourà en tot cas els següents apartats:
-

inventari dels tòfones d’estiu i negra (nombre, coordenades de la seva ubicació amb GPS,
vitalitat, producció, afectacions per la fauna)
definició d’objectius i proposta d’actuacions

2. Plantacions

Àrea de Presidència
Secretaria General

El mètode de plantació serà mitjançant plantació manual, utilitzant planta d’una saba i amb pa
de terra. La plantació es farà en clots, de forma prismàtica, amb 40x40 cm de base superior,
20x20 cm de base inferior i 30 cm de profunditat. Per tal de facilitar l’aireació i evitar elevacions
de la temperatura, s’eliminarà el matoll als 40 cm al voltant del clot. Aquest tractament es podrà
realitzar manualment o amb desbrossadora. La distribució dels clots serà al portell, amb una
distància mínima de plantació d’aproximadament 5 m (400 peus/ha), i la seva obertura es
realitzarà amb pic i aixada a finals de la tardor. La plantació es durà a terme a finals de la tardor
o principis de l’hivern.
Finalment, per tal d’evitar la predació de la fauna sobre les plantes, es protegiran amb
protectors de 60 cm i de malla.
3. Recuperació i manteniment tofoners
Els treballs de recuperació i manteniment de tofoners engloben el mateix tipus d’actuacions,
requerint els treballs de recuperació una major intensitat i abastant en general una major
superfície que els de manteniment, els quals tenen un caràcter puntual.
3.1 Recuperació de tofoners
Els primers treballs per a la recuperació de tofoners són una aclarida general repartida de
manera homogènia, que potenciï els peus joves, acompanyat d’estassades i de la retirada de
les restes generades. Un treball del sòl en aquesta fase afavoreix la mineralització de la
matèria orgànica i redueix els nivells d’amoni que és beneficiós per a la producció de fongs
ectomicorrícics. Als marges de les antigues feixes de cultiu és on solen aparèixer nous tofoners
naturals, per la qual cosa pot ser interessant no desbrossar-los.
Amb aquests treballs es pretén assolir una densitat baixa del voltant de 100 peus/ha, tot i que
distribuïts de manera heterogènia. Es poden establir, si es considera adient zones d’exclusió
d’unes quatre vegades l’alçada de l’arbre tofoner i, en el seu cas, de tres vegades les dels pins
dels voltant. Aquestes zones no haurien de tenir un radi inferior a 10 metres.
3.2 Manteniment de tofoners
Estassades
S’estassarà aquella part de l’estrat arbustiu que pugui dificultar l’execució de l’aprofitament o
tapi el cremat del tofoner.
Prioritàriament, es tallaran tots els peus/tanys de les espècies més inflamables (brucs, estepes,
etc.) i es seleccionaran els tanys de les soques de les menys inflamables (arboç, aladern, etc.).
No s’estassarà cap peu quan sigui espècie protegit.
Esporgues
El concessionari haurà de realitzar els treballs d’esporga de millora dels arbres en producció
tallant les branques seques, dominades o afectades per danys o malures. Els talls seran nets i
s'apurarà fins 1-2 cm de la inserció de les branques en el tronc. És convenient podar dins de la
capçada amb la finalitat de que s’airegin i que permeti que la pluja mulli el terra. Les podes en
general seran lleugeres i regulars. L’esporga s’adaptarà a les condicions de la zona: minimitzar
l’esporga en cas que aquesta sigui molt càlida i assolellada o presenti un sòl poc profund.
Disposició de les restes vegetals
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Les restes de tallada es deixaran trossejades fora de l’àmbit d’influència del tofoner 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.
4. Protecció de tofoners
Cal escollir el mètode més adequat segons es vulgui protegir els tofoners individuals, grups o
plantacions i si es tracta de prevenir depredació sobre la tòfona o danys sobre el cremat. Es
disposa de dues opcions: en primer lloc, una directa mitjançant protecció individual de tofoners
amb malles d’acer fixades sobre el terreny i cobrint la zona del cremat o amb tanques
individuals al voltant de tot el perímetre del tofoner o col·lectives que abastin tota l’àrea amb
presència de tofoners.
IV. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D’ÚS I MANTENIMENT DELS BENS
PÚBLICS (INFRAESTRUCTURES I EDIFICACIONS) INSTAL·LACIONS I XARXA VIÀRIA
L’adjudicació d’aquest aprofitament només contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny
necessari per l’aprofitament de tòfones i pels treballs de millora, segons a l’apartat II i III del
present Plec de prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per
realitzar l’activitat, pels camins de la xarxa viària de les finques objecte de concessió.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la concessió les claus dels cadenats dels
tancaments de camins imprescindibles per realitzar l’aprofitament.
No es preveu l’afectació de cap edifici ni instal·lació de la finca, així doncs no es defineixen
condicions específiques al respecte.
V. NORMATIVA, PERMISOS I AUTORITZACIONS ESPECÍFIQUES.
El concessionari es farà càrrec de sol·licitar els permisos i/o autoritzacions corresponents, d'acord
amb les determinacions establertes en l’Ordre de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector
tofoner (DOC. Núm. 1476 de 5.08.1991).
En aquest sentit, haurà de disposar de la llicència de tofonaire degudament actualitzada així
com la inscripció en el registre de tofonaires en el cas d’agrupacions, d’acord amb els articles 2
i 7 de l’Ordre de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner i la clàusula 8 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regula la present concessió.
En cas de treballar durant el període d’alt risc d’incendi, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, es
demanarà l’autorització excepcional al director general del Medi Natural, tal com ve expressat en el
capítol 5, article 17 del decret 64/1995, de 7 de març (DOGC núm. 2022 del 10.03.1995).
A més, tot el personal vinculat al concessionari serà portador d’una autorització personal.
VI. VALORACIÓ ECONÒMICA DELS APROFITAMENTS DE TÒFONES
1. ESTIMACIÓ DEL BENEFICI ECONÒMIC DELS APROFITAMENTS DE TÒFONES
Per l’estimació del benefici econòmic s’ha calculat a partir de la capitalització de rendes de
l’aprofitament de tòfones per a cadascun dels lots considerant els següents paràmetres:
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Renda anual estimada per lot
Valor atribuïble a la superfície d’aprofitament
Percentatge de benefici

2. CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA: PAGAMENT EN ESPÈCIE.
A fi i efecte de poder donar compliment al que estableixen els plans tècnics de gestió i millora
forestal d’algunes de les finques propietat de la Diputació de Barcelona, en concret pel que fa a
actuacions relacionades en la regeneració i increment de la producció de tòfona, es proposa
que els beneficis econòmics es destinin a l’assaig de tractaments de millora i a la protecció dels
tofoners. D’aquesta manera es dóna compliment a article 57 de la Llei 6/1988, de 30 de març,
forestal de Catalunya el qual estableix que les entitats públiques propietàries dels terrenys
forestals tenen l'obligació d'invertir, com a mínim, el 15% dels beneficis obtinguts amb els
aprofitaments en l'ordenació i la millora de llurs masses forestals.
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 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 de
manteniment de tofoners identificats i valorats en cadascun dels lots, i a la clàusula 9 i 19 del
plec de clàusules administratives particulars.
VII. DESCRIPCIÓ DELS LOTS
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1. Estimació d’ingressos i costos
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies
3. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora
3.1. Balanç econòmic
3.2. Proposta de millores

LOT núm. 1
APROFITAMENT DE TÒFONES A LES FINQUES PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ AL
PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
I. DADES DEL LOT
1. Objecte
L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions és definir les condicions tècniques que regiran en
l'adjudicació de l’aprofitament de tòfones i dels treballs de millora de tofoners de les finques
propietat de la Diputació de Barcelona, situades dins l’àmbit del Parc del Castell de Montesquiu.
2. Antecedents i justificació
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. Un dels
objectius generals comú en tots aquests espais naturals protegits és assolir la conservació i
millora dels sistemes naturals, fent-lo compatible amb l’aprofitament dels recursos naturals i les
activitats dels seus habitants.
Així mateix, la Diputació de Barcelona és propietària de 11.875,14 ha de forests públiques en
aquests espais naturals que, d’acord amb el que estableixen els articles 53 i 54 de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, gestiona directament mitjançant plans tècnics de
gestió i millora forestal (en endavant PTGMF) aprovats per la Generalitat de Catalunya. La
finalitat d’aquests plans és conèixer quines masses poblen les finques i fixar uns objectius de
gestió, per preveure a continuació les mesures necessàries per assolir-los. Els objectius es
determinen tenint en compte les condicions ecològiques, les potencialitats productives, l’estat
de les masses i la demanda local de béns i serveis.
L’any 2014 la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la 1ª
revisió del PTGMF de les finques públiques del Castell de Montesquiu on es preveu l’aprofitament
de tòfones.
3. Fitxa resum
Espai Natural:
Finques:
Municipi:
Superfície total:

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
Casa Nova del Castell, La Solana, Les Planeses, Sant
Moí i Les Codines
Montesquiu, Sora, Sant Quirze de Besora i Santa Maria
de Besora
568,46 ha
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Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Tòfona (negra i d’estiu principalment)
Roure i alzina, principalment
1,5 €/ha/any el que equival a 3,75gr/ha/any
Recollida amb gos

Durada de la Concessió:

5 anys

Treballs màxims de millora de
les tòfones:

1ha/any màxim de manteniment de tofoners.

Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del castell de Montesquiu
Masoveria del Castell
-08585- Montesquiu
telèfon. 93 472 76 00
I. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

1. Condicions específiques de l’aprofitament
1.1 Àmbit
D’acord amb les previsions del esmentat PTGMF es preveuen realitzar aprofitaments anuals de
tòfona, a totes les unitats d’actuació, atès que els tofoners estan disseminats irregularment per
tota la superfície.
Unitats d’actuació: la totalitat de les finques
Tipus de bosc: roureda i alzinar
Superfície: 568,46 ha
Tipus d’aprofitament: tòfona negra i blanca principalment
Aquestes finques estan ubicades dins l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Medi Físic del
Parc Comarcal del Castell de Montesquiu, aprovada la seva modificació el 2 d’abril de 1998
(D.O.G. 02.07.98 núm. 2672).
1.2 Calendari
El període d’aprofitament serà d’acord amb les temporades hàbils que estableix l’Ordre de 15
de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner (DOGC. Núm. 1476 de 5.08.1991) per a la
recollida de tòfones, havent-se de tenir en compte les modificacions que proposi anualment en
aquest sentit la Generalitat de Catalunya.
El període de concessió per l’aprofitament d’aquests terrenys serà per cinc anys des del moment
del seu atorgament.
2. Condicions específiques dels treballs de millora
Els treballs de millora tenen per objecte assajar tractaments forestals a fi i efecte d’incrementar
la producció de tòfona en les finques propietat de la Diputació de Barcelona, ubicades dins
l’àmbit del Parc del Castell de Montesquiu
3.

Condicions específiques d’ús
infraestructures i edificacions

i

manteniment

dels

bens

públics:

terrenys,

L’adjudicació d’aquest aprofitament només contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny
necessari per l’aprofitament de tòfones i pels treballs de millora, segons a l’apartat II del Plec de

Àrea de Presidència
Secretaria General

prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat,
pels camins de la xarxa viària de les finques objecte de concessió.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la concessió les claus dels cadenats dels
tancaments de camins imprescindibles per realitzar l’aprofitament.
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
a) Renda anual:
D'acord amb la potencialitat productiva i l'aprofitament de tòfones realitzat tradicionalment a
les finques propietat de la Diputació de Barcelona es consideren uns ingressos anuals totals
per hectàrea de 30 €/ha.
b) Valor atribuïble a la superfície susceptibles d’aprofitament
Vt = 30 €/ha x 547 ha = 16.410 €
c) Percentatge a aplicar sobre els beneficis d’explotació:
Valor total estimat = 16.410 € x 6% = 985 € / any
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies
A continuació es relacionen els preus unitaris dels diferents treballs de millora, el cost total dels
quals hauran d’igualar anualment els 985 euros (4.925 euros pels cinc anys de concessió).
Els amidaments corresponents a cadascuna de les partides es determinaran pel Tècnic/a
responsable de la Diputació de Barcelona, amb la implicació necessària de la persona o
empresa adjudicatària.
Actuació

Preu unitari
6,6 € / peu

Plantació de roures micorizats
Recuperació de tofoners (aclarida forta,
estassada de sotabosc i retirada de trons i
restes vegetals)
Manteniment de tofoners
sotabosc i retirada de restes)

(estassada

de

1.987,19 € / ha

695,0 € / ha

Protecció de tofoners

1,5 € / m

2

Cobertura de cremats

1,2 € / m

2

3. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora
3.1 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 menys el cost dels treballs de millora (foment de la producció de
tòfona) que es realitzen al Castell de Montesquiu:
Vn = 4.925 € rendiment de cinc anys d’aprofitament de tòfones – 4.925€ treballs de millora = 0 / 5 any
3.2. Proposta de millores
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 1 ha anual, per al
manteniment de tofoners dins de propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la
finca del Castell de Montesquiu. Aquests treballs consistiran en l’estassada selectiva de
l’estrat
arbustiu,
i
d’esporga
i
eliminació
de
les
restes
vegetals............................................................................................... fins a 100 punts
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (1 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.
LOT núm. 2

APROFITAMENT DE TÒFONES A LES FINQUES A LES FINQUES PROPIETAT DE LA
DIPUTACIÓ AL
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
I. DADES DEL LOT
1. Introducció
L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions és definir les condicions tècniques que regiran en
l'adjudicació de l’aprofitament de tòfones i dels treballs de millora de tofoners de les finques
propietat de la Diputació de Barcelona, situades dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac.
2. Antecedents i justificació
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. Un dels
objectius generals comú en tots aquests espais naturals protegits és assolir la conservació i
millora dels sistemes naturals, fent-lo compatible amb l’aprofitament dels recursos naturals i les
activitats dels seus habitants.
Així mateix, la Diputació de Barcelona és propietària de 11.875,14 ha de forests públiques en
aquests espais naturals que, d’acord amb el que estableixen els articles 53 i 54 de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, gestiona directament mitjançant plans tècnics de
gestió i millora forestal (en endavant PTGMF) aprovats per la Generalitat de Catalunya. La
finalitat d’aquests plans és conèixer quines masses poblen les finques i fixar uns objectius de
gestió, per preveure a continuació les mesures necessàries per assolir-los. Els objectius es
determinen tenint en compte les condicions ecològiques, les potencialitats productives, l’estat
de les masses i la demanda local de béns i serveis.
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L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals va redactant els PTGMF de les finques públiques ubicades
al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac on es preveu, entre d’altres, l’aprofitament de
tòfona.
3. Fitxa resum

Superfície total:

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
La Vall, Les Refardes, finques INUR, El Marquet, La
Muntada, La Morella, La Mola, Baga del Dalmau,
Castellassa del Dalmau, Les Arenes, Sot de la Carda,
L’Alzina del Sal·lari, Coma d'en Vila, Pujol del Llobet,
Costa de la Mata, Matarrodona, Hostalets del Daví, La
Mata, L’Obac, Torrent de l’Escaiola
Mura, Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès,
Matadepera, Rellinars, Terrassa, Vacarisses, Pont de
Vilomara i Rocafort
5.006,05 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Tòfona (negra i d’estiu principalment)
Roure i alzina, principalment
2
0,165 €/ha/any el que equival a 0,041 kg/km /any
Recollida amb gos

Durada de la Concessió:

5 anys

Treballs màxims de millora de
les tòfones:

1ha/any màxim de manteniment de tofoners.

Espai Natural:

Finques:

Municipi:

Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8
-08230- Matadepera
telèfon. 93 831 73 00
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

1. Condicions específiques de l’aprofitament de tòfones
1.1 Àmbit
Es preveuen realitzar aprofitaments anuals de tòfona, a totes les finques propietat de la
Diputació, atès que els tofoners estan disseminats irregularment per tota la seva superfície.
Unitats d’actuació: la totalitat de les finques
Tipus de bosc: roureda i alzinar
Superfície: 5.006,05 ha
Tipus d’aprofitament: tòfona negra i blanca principalment
Aquestes finques estan dins l’àmbit del 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
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El període d’aprofitament serà d’acord amb les temporades hàbils que estableix l’Ordre de 15
de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner (DOGC. Núm. 1476 de 5.08.1991) per a la
recollida de tòfones, havent-se de tenir en compte les modificacions que proposi anualment en
aquest sentit la Generalitat de Catalunya.
El període de concessió per l’aprofitament d’aquests terrenys serà per cinc anys des del moment
del seu atorgament.
2. Condicions específiques dels treballs de millora
Els treballs de millora tenen per objecte assajar tractaments forestals a fi i efecte d’incrementar
la producció de tòfona en les finques propietat de la Diputació de Barcelona, ubicades dins
l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac.
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’aprofitament de tòfones i pels treballs de millora, segons a l’apartat II del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat,
pels camins de la xarxa viària de les finques objecte de concessió.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la concessió les claus dels cadenats dels
tancaments de camins imprescindibles per realitzar l’aprofitament.
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
a) Renda anual:
D'acord amb la potencialitat productiva i l'aprofitament de tòfones realitzat tradicionalment a
les finques propietat de la Diputació de Barcelona es consideren uns ingressos anuals totals
per hectàrea de 3,3 €/ha.
b) Valor atribuïble a la superfície susceptibles d’aprofitament
Vt = 3,3 €/ha x 5.006,05 ha = 16.666,66 €
c) Percentatge a aplicar sobre els beneficis d’explotació:
Valor total estimat = 16.666,66 € x 6% = 1.000 € / any
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies
A continuació es relacionen els preus unitaris dels diferents treballs de millora, el cost total dels
quals hauran d’igualar anualment els 1.000 euros (5.000 euros pels cinc anys de
concessió). Els amidaments corresponents a cadascuna de les partides es determinaran pel
Tècnic/a responsable de la Diputació de Barcelona, amb la implicació necessària de la persona
o empresa adjudicatària.
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Actuació

Preu unitari

Plantació d’alzines micorizades

6,6 € / peu

Recuperació de tofoners (aclarida forta,
estassada de sotabosc i retirada de trons i
restes vegetals)
Manteniment de tofoners
sotabosc i retirada de restes)

(estassada

de

1.987,19 € / ha

695,0 € / ha

Protecció de tofoners

1,5 € / m

2

Cobertura de cremats

1,2 € / m

2

3. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora
3.1 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 menys el cost dels treballs de millora (foment de la producció de
tòfona) que es realitzen a les finques de :
Vn = 5.000 rendiment de cinc anys d’aprofitament de tòfones – 5.000€ treballs de millora = 0 / 5 any
3.2. Proposta de millores
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 1 ha anual, per al
manteniment de tofoners dins de propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la
finca de Matarrodona. Aquests treballs consistiran en l’estassada selectiva de l’estrat
arbustiu, i d’esporga i eliminació de les restes vegetals.......... fins a 100 punts
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (1 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 DE TÒFONES A LES FINQUES A LES FINQUES PROPIETAT DE LA
DIPUTACIÓ AL PARC DEL GARRAF
I. DADES DEL LOT
1. Introducció
L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions és definir les condicions tècniques que regiran en
l'adjudicació de l’aprofitament de tòfones i dels treballs de millora de tofoners de les finques
propietat de la Diputació de Barcelona, situades dins l’àmbit del Parc del Garraf.
2. Antecedents i justificació
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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. Un dels
objectius generals comú en tots aquests espais naturals protegits és assolir la conservació i
millora dels sistemes naturals, fent-lo compatible amb l’aprofitament dels recursos naturals i les
activitats dels seus habitants.
La Diputació de Barcelona és propietària de 1.101,9 hectàrees de forests públiques en l’espai
natural protegit del Garraf. La major part d’aquestes finques estan poblades per pinedes joves
de pi blanc (plançonedes i perxades) i matollars, fruit d’incendis forestals recurrents a les
dècades dels 80 i 90 del segle XX. Durant els darrers deu anys la Diputació de Barcelona ha
iniciat la gestió forestal d’aquestes finques, principalment de les pinedes, en les quals s’han
realitzat treballs de millora (aclarides).
Pel que fa als matollars, tenint en compte les condicions de clima i sòl d’aquestes finques, es
pot suposar la presència de tòfones, principalment la d’estiu, en zones amb predomini d’arbusts
com el garric o l’estepa blanca. Donat que es tracta d’un fong subterrani i estar regulat el seu
aprofitament, la seva localització i el coneixement real de la seva producció solament es pot dur
a terme seguint les disposicions de l’Ordre de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector
tofoner (DOGC. Núm. 1476 de 5.08.1991) per a la recollida de tòfones. Així doncs es proposa
adjudicar l’aprofitament de tòfona amb la finalitat de tenir prou coneixement per iniciar la gestió
d’aquestes formacions vegetals.
3. Fitxa resum

Municipi:
Superfície total:

PARC DEL GARRAF
Vallgrassa, Can Grau, La Mesquita, Mas Vendrell, Can
Vendrell, Jafre, Peça Rico, Mas Quadrell, La Pleta, Corral
de l’Esquerra
Begues, Olivella i Sitges
1.101,9 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Tòfona (magenca i d’estiu principalment)
Roure, alzina i garric principalment
2
0,08 €/ha/any el que equival a 0,133 kg/km /any
Recollida amb gos

Durada de la Concessió:

5 anys

Treballs màxims de millora de
les tòfones:

0,5ha/any màxim de manteniment de tofoners.

Espai Natural:
Finques:

Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Garraf
Crta. de del ratpenat a la Plana Novella, km 3,5
-08870- Sitges
telèfon. 93 597 18 19
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

1. Condicions específiques de l’aprofitament de tòfones
1.1 Àmbit
Es preveuen realitzar aprofitaments anuals de tòfona, a totes les finques propietat de la
Diputació, atès que els tofoners estan disseminats irregularment per tota la seva superfície.
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Unitats d’actuació: la totalitat de les finques
Tipus de bosc: roureda, alzinar i garric principalment
Superfície: 1.101,9 ha
Tipus d’aprofitament: tòfona magenca i d’estiu principalment. Possiblement algo de tòfona
negra.
Aquestes finques estan ubicades dins l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Medi Físic del
Parc del Garraf, aprovada la seva última modificació el 16 de maig de 1997 (D.O.G. 18.06.97
núm. 2415).
1.2 Calendari
El període d’aprofitament serà d’acord amb les temporades hàbils que estableix l’Ordre de 15
de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner (DOGC. Núm. 1476 de 5.08.1991) per a la
recollida de tòfones, havent-se de tenir en compte les modificacions que proposi anualment en
aquest sentit la Generalitat de Catalunya.
El període de concessió per l’aprofitament d’aquests terrenys serà per cinc anys des del moment
del seu atorgament.
2. Condicions específiques dels treballs de millora
Els treballs de millora seran els que es contemplin en el pla de gestió de tofoners que haurà de
redactar el concessionari. Tindran per objecte el foment de la producció de tòfona i la protecció
dels tofoners que es localitzin en l’àmbit de la concessió.
3. Condicions específiques d’ús
infraestructures i edificacions

i

manteniment

dels

bens

públics:

terrenys,

L’adjudicació d’aquest aprofitament només contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny
necessari per l’aprofitament de tòfones i pels treballs de millora, segons a l’apartat II del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat,
pels camins de la xarxa viària de les finques objecte de concessió.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la concessió les claus dels cadenats dels
tancaments de camins imprescindibles per realitzar l’aprofitament.
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
a) Renda anual:
D'acord amb la potencialitat productiva i l'aprofitament de tòfones realitzat tradicionalment a les
finques propietat de la Diputació de Barcelona es consideren uns ingressos anuals totals per
hectàrea de 1,6 €/ha.
b) Valor atribuïble a la superfície susceptibles d’aprofitament
Vt = 1,6 €/ha x 1.086,5 ha = 1.738,40 €
c) Percentatge a aplicar sobre els beneficis d’explotació:
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Valor total estimat = 1.738,40 € x 6% = 104,30 € / any
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies
Com a contraprestació al dret de gaudir de la recollida de tòfones a les finques objecte de
concessió (5 anys amb una quota anual de 104,30 €= 521,50 € totals), el concessionari/ària
redactarà un pla de gestió dels tofoners presents a les mateixes que inclourà en tot cas els
següents apartats:
-

inventari dels tòfones de tòfona d’estiu i negra (nombre, coordenades de la seva ubicació
amb GPS, vitalitat, producció, afectacions per la fauna)
definició d’objectius i proposta d’actuacions

3. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora
3.1 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 menys el cost de redacció del pla de gestió :
Vn = 521,50 rendiment de cinc anys d’aprofitament de tòfones – 521,50€ redacció pla de gestió = 0 / 5 any
3.2. Proposta de millores
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 0,5 ha anual, per al
manteniment de tofoners dins de propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la
finca de Jafre. Aquests treballs consistiran en l’estassada selectiva de l’estrat arbustiu, i
d’esporga i eliminació de les restes vegetals..................... fins a 100 punts
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (0,5 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent
i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.

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 TÒFONES A LES FINQUES DE CASA NOVA DEL CASTELL, LA
SOLANA, LES PLANESES, SANT MOÍ I LES CODINES, DINS DEL PARC DEL CASTELL DE
MONTESQUIU. PLÀNOL DE SITUACIÓ.

LOT NÚM. 2. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A
L’APROFITAMENT ESPECIAL DE TÒFONES A LES FINQUES DE LA VALL, LES REFARDES,
FINQUES INUR, EL MARQUET, LA MUNTADA, LA MORELLA, LA MOLA, BAGA DEL DALMAU,
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CASTELLASSA DEL DALMAU, LES ARENES, SOT DE LA CARDA, L’ALZINA DEL SAL·LARI,
COMA D'EN VILA, PUJOL DEL LLOBET, COSTA DE LA MATA, MATARRODONA, HOSTALETS
DEL DAVÍ, LA MATA, L’OBAC I TORRENT DE L’ESCAIOLA, DINS DEL PARC NATURAL DE SANT
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC. PLÀNOL DE SITUACIÓ.

Àrea de Presidència
Secretaria General

LOT NÚM. 3. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A
L’APROFITAMENT ESPECIAL DE TÒFONES A LES FINQUES DE VALLGRASSA, CAN GRAU, LA
MESQUITA, MAS VENDRELL, CAN VENDRELL, JAFRE, PEÇA RICO, MAS QUADRELL, LA PLETA I
CORRAL DE L’ESQUERRA, DINS DEL PARC DEL GARRAF. PLÀNOL DE SITUACIÓ.

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 de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
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19.- Dictamen de data 21 de juny de 2016, pel qual es proposa aprovar
l’expedient de licitació per a l’adjudicació, mitjançant procediment de
concurrència, de les concessions demanials per als aprofitaments especials de
pinyes en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit
del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el parc del Montnegre i el
Corredor.
“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 un dels objectius generals comú en tots aquests espais naturals protegits és
assolir la conservació i millora dels sistemes naturals, fent-lo compatible amb
l’aprofitament dels recursos naturals i les activitats dels seus habitants.
Atès que, així mateix, la Diputació de Barcelona és propietària de 11.875,14 hectàrees
de forests públiques en aquests espais naturals que, d’acord amb el que estableixen
els articles 14 i 46.2 de la Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya, gestiona
directament mitjançant plans d’ordenació o plans tècnics de gestió i millora forestal
(PTGMF). La finalitat d’aquest plans és conèixer, d’acord amb el que estableix l’article
46 de l’esmentada llei, quins són els productes forestals que poden ser objecte
d’aprofitament, d’acord amb els principis de persistència, conservació i millora de les
masses forestals. Entre els aprofitaments que s’hi preveuen s’inclouen els fruïts com
les pinyes.
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 es proposa realitzar l’aprofitament de pinyes, en les finques públiques de la
Diputació de Barcelona en els esmentats espais naturals protegits, repartint-lo en set
lots diferents: sis al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i un setè restant al
Parc del Montnegre i el Corredor.
Atès que a fi i efecte de poder donar compliment al que estableixen els plans tècnics
de gestió i millora forestal d’algunes de les finques propietat de la Diputació de
Barcelona, es preveu invertir la totalitat dels beneficis dels presents aprofitaments en
actuacions per a la millora de la producció de pinyes.
Atès que a fi i efecte de poder donar compliment al que estableixen els plans tècnics
de gestió i millora forestal d’algunes de les finques propietat de la Diputació de
Barcelona, en concret pel que fa a actuacions relacionades en la regeneració i
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increment de la biodiversitat del bosc, es proposa que els beneficis econòmics de
l’aprofitament de pinyes es destinin en plantacions i sembres d’espècies arbòries.
Atès que per tal de seguir els objectius d’aquestes accions, o be per afavorir-les, seria
convenient la promoció de l’activitat d’aprofitament de pinyes sostenible i compatible
amb els interessos de cadascun dels parcs, mitjançant la tramitació i atorgament de
concessions demanials per als aprofitaments especials de pinyes en finques públiques
propietat de la Diputació de Barcelona dins l’àmbit dels Parcs naturals de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac i el Parc del Montnegre i el Corredor.
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.
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 setè II subapartat g) 1) 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 el 13 d’octubre de 2015).
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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 pinyes, dividit en set lots, en finques públiques propietat
de la Diputació de Barcelona dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac i el Parc del Montnegre i el Corredor, 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 adjudicació 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 PINYES,
DIVIDIT EN SET LOTS, EN FINQUES PÚBLIQUES PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DINS L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC I EL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR.
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 pinyes. La relació de finques on es realitzaran aquests
treballs ve detallada en els següents lots:

LOT NÚMERO 1
Espai Natural:

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
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Finques:
Municipi:
Superfície total:

La Vall, les Refardes i part finques INUR
Mura i Talamanca
556 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Pinya
Pi pinyer (Pinus pinea)
1.250 kg
Recollida manual sobre arbre

Durada de la concessió
Treballs
mínims
de
millora:

5 anys

Comunicacions:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons
Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8
-08278- Mura
tln. 93 831 73 00

LOT NÚMERO 2

Municipi:
Superfície total:

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
El Marquet / La Muntada / part de les finques de l’INUR /
La Morella / La Mola / Baga del Dalmau / Castellassa del
Dalmau / Les Arenes / Sot de la Carda
Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès i Matadepera
1.105 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Pinya
Pi pinyer (Pinus pinea)
1.250 kg
Recollida manual sobre arbre

Durada de la concessió:
Treballs
mínims
de
millora:

5 anys

Espai Natural:
Finques:

Comunicacions:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons
Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8
-08278- Mura
tln. 93 831 73 00

LOT NÚMERO 3

Municipi:
Superfície total:

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
La Mola, L’Alzina del Sal·lari i part de les finques cedides
per l’INUR
Mura i Matadepera
495 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:

Pinya
Pi pinyer (Pinus pinea)

Espai Natural:
Finques:
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Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

1.250 kg
Recollida manual sobre arbre

Durada de la concessió:
Treballs
mínims
de
millora:

5 anys

Comunicacions:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons
Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8
-08278- Mura
tln. 93 831 73 00

LOT NÚMERO 4

Municipi:
Superfície total:

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
Coma d'en Vila, Pujol del Llobet, Costa de la Mata i part
de les finques cedides per l’INUR
Mura
642 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Pinya
Pi pinyer (Pinus pinea)
1.250 kg
Recollida manual sobre arbre

Durada de la concessió:
Treballs
mínims
de
millora:

5 anys

Espai Natural:
Finques:

Comunicacions:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons
Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8
-08278- Mura
tln. 93 831 73 00

LOT NÚMERO 5

Municipi:
Superfície total:

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
Matarrodona, Hostalets del Daví, Alzina del Sal·lari, La
Mata i part de les finques cedides per l’INUR
Mura, Rellinars i Vacarisses
1.181 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Pinya
Pi pinyer (Pinus pinea)
1.250 kg
Recollida manual sobre arbre

Durada de la concessió:
Treballs
mínims
de
millora:
Comunicacions:

5 anys

Espai Natural:
Finques:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons
Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
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l’Obac
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8
-08278- Mura
tln. 93 831 73 00
LOT NÚMERO 6

Municipi:
Superfície total:

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
L’Obac, Torrent de l’Escaiola i part de les finques
cedides per l’INUR
Vacarisses, Terrassa, Matadepera i Mura
951 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Pinya
Pi pinyer (Pinus pinea)
1.250 kg
Recollida manual sobre arbre

Durada de la concessió:
Treballs
mínims
de
millora:

5 anys

Espai Natural:
Finques:

Comunicacions:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons
Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8
-08278- Mura
tln. 93 831 73 00

LOT NÚMERO 7
Espai Natural:
Finques:
Municipi:
Superfície total:

PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
Can Bosc, Ca l’Arenes i Bell-lloc
Dosrius i Vilalba Sasserra
536,60 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Pinya
Pi pinyer (Pinus pinea)
2.500 kg anuals
Recollida manual sobre arbre

Durada de la concessió:
Treballs mínims de millora:

5 anys
Sembra de, com a mínim, 1000 clots
Oficina tècnica del Parc del Montnegre i el Corredor
C / Església 13, 2n
-08471- Vallgorguina
tln. 93 867 94 52

Comunicacions:

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 VII “Descripció dels lots” i VIII “Plànols dels lots” del
plec de prescripcions tècniques particulars, mitjançant els plànols que s’hi adjunten.
Clàusula 2 – Valoració econòmica de l’aprofitament

Àrea de Presidència
Secretaria General

2.1.- Estimació del benefici econòmic dels aprofitaments de pinyes.
Per l’estimació del benefici econòmic s’ha calculat el balanç econòmic de l’aprofitament de pinyes
per a cadascun dels lots considerant els següents paràmetres:






Producció estimada de pinya per lot
Preu de la pinya posada a fàbrica
Rendiment dels abastadors de pinyes
Cost del jornal
Preu de la pinya sobre arbre

2.2.- Contraprestació econòmica: Pagament en espècie.
A fi i efecte de poder donar compliment al que estableixen els plans tècnics de gestió i millora
forestal d’algunes de les finques propietat de la Diputació de Barcelona, en concret pel que fa a
actuacions relacionades en la regeneració i increment de la biodiversitat del bosc, es proposa
que els beneficis econòmics obtinguts per l’aprofitament forestal de pinyes, d’acord amb l’article
46.2 de la Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya, es destinin en plantacions i
sembres d’espècies arbòries. D’aquesta manera es dóna compliment a l’article 57 d’aquesta
Llei, el qual estableix que les entitats públiques propietàries dels terrenys forestals tenen
l'obligació d'invertir, com a mínim, el 15% dels beneficis obtinguts amb els aprofitaments en
l'ordenació i la millora de llurs masses forestals.
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 apartat. En
definitiva, es considerarien una contraprestació econòmica en espècie.
2.3.- Balanç econòmic de l’actuació.
El valor diferencial que quedi de restar el benefici econòmic estimat (punt 2.1 d’aquest apartat) i
la contraprestació econòmica (punt 2.2 d’aquest apartat) servirà de base per a l’atorgament de
la concessió.
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà la proposta de millora
identificada i valorada en cadascun dels lots, i a la clàusula 9 o 19 del present 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 (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 de 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
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:
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
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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 pinyes 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.
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
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.
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(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.
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:
Solvència professional o tècnica:


Una relació dels principals serveis o treballs realitzats 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 ha de constar la realització de com a mínim, dos serveis de
característiques similars durant els darrers tres anys.
L’acreditació dels treballs o serveis 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 el destinatari sigui un subjecte privat, s’entenen acreditats amb
l’esmentada relació signada pel representant legal de l’empresa licitadora



Declaració indicant els equips de protecció individual i material tècnic del que
es disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions.
Mínim exigit: El licitador caldrà que acrediti, com a mínim, que
disposa del següent equipament:
- Una escala
- Un casc.
- Una pèrtiga
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- Uns guants
- Unes botes
- Un sistema d’anclatge: arnés i corda
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
llicència de recol·lector que expediran les oficines comarcals del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d'acord amb l'Ordre de
18.07.91. S’acreditarà mitjançant una fotocòpia de la documentació sol·licitada.
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 de
pinyes 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 demanial relativa a l’aprofitament especial de pinyes en
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponent al lot
número 1, 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 .... plançons a plantar, per a
l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona.
(Lloc, data i signatura del licitador/a)."

Treballs de millora de les
pinyes:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons pels cinc anys de
durada de la concessió.

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
pinyes 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 demanial relativa a l’aprofitament especial de pinyes en
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponent al lot
número 2, 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 .... plançons a plantar, per a
l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona.
(Lloc, data i signatura del licitador/a)."
Treballs de millora de les
pinyes:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons pels cinc anys de
durada de la concessió.

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
pinyes 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 demanial relativa a l’aprofitament especial de pinyes en
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponent al lot
número 3, 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 .... plançons a plantar, per a
l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona.
(Lloc, data i signatura del licitador/a)."

Treballs de millora de les
pinyes:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons pels cinc anys de
durada de la concessió.

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
pinyes 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:
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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 demanial relativa a l’aprofitament especial de pinyes en
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponent al lot
número 4, 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 .... plançons a plantar, per a
l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona.
(Lloc, data i signatura del licitador/a)."
Treballs de millora de les
pinyes:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons pels cinc anys de
durada de la concessió.

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
pinyes 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 demanial relativa a l’aprofitament especial de pinyes en
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponent al lot
número 5, 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 .... plançons a plantar, per a
l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona.
(Lloc, data i signatura del licitador/a)."

Treballs de millora de les
pinyes:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons pels cinc anys de
durada de la concessió.

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
pinyes 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:
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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 demanial relativa a l’aprofitament especial de pinyes en
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponent al lot
número 6, 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 .... plançons a plantar, per a
l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona.
(Lloc, data i signatura del licitador/a)."
Treballs de millora de les
pinyes:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons pels cinc anys de
durada de la concessió.

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
pinyes 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 demanial relativa a l’aprofitament especial de pinyes en
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, corresponent al lot
número 7, 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 .... clots a sembrar, per a
l’aprofitament del lot núm. ....., en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona.
(Lloc, data i signatura del licitador/a)."

Treballs de millora de les
pinyes:

Sembra de, com a mínim, 1000 clots pels cinc anys de
durada de la concessió.

El licitador haurà de realitzar una proposició (contraprestació en espècie) consistent en la
proposta de millora identificada i valorada en cadascun dels lots, i a la clàusula 9 dels presents
plecs i l’apartat VI del plec de prescripcions tècniques particulars.
Clàusula 9- Criteris de valoració de les ofertes
Els criteris que serviran de base per a l’atorgament de les concessions seran 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):
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Una proposta del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb
l’apartat III.2 del LOT núm.1, els plançons mínims a plantar són 143 ut.
..................................................................fins a 100 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuantse la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.

LOT NÚMERO 2
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran
(puntuació màxima fins a 100 punts):


Una proposta del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb
l’apartat III.2 del LOT núm.2, els plançons mínims a plantar són 143 ut.
..................................................................fins a 100 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuantse la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.

LOT NÚMERO 3
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran
(puntuació màxima fins a 100 punts):


Una proposta del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb
l’apartat III.2 del LOT núm.3, els plançons mínims a plantar són 143 ut.
..................................................................fins a 100 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuantse la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.

LOT NÚMERO 4
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran
(puntuació màxima fins a 100 punts):


Una proposta del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb
l’apartat III.2 del LOT núm.4, els plançons mínims a plantar són 143 ut.
..................................................................fins a 100 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuantse la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.

LOT NÚMERO 5
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Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran
(puntuació màxima fins a 100 punts):


Una proposta del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb
l’apartat III.2 del LOT núm.5, els plançons mínims a plantar són 143 ut.
..................................................................fins a 100 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuantse la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.

LOT NÚMERO 6
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran
(puntuació màxima fins a 100 punts):


Una proposta del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb
l’apartat III.2 del LOT núm.6, els plançons mínims a plantar són 143 ut.
..................................................................fins a 100 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuantse la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.

LOT NÚMERO 7
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran
(puntuació màxima fins a 100 punts):


Una proposta a l’alça del total de clots a sembrar on es realitzaran els treballs de millora a
la unitat XIV de Ca l’Arenes, propietat de la Diputació de Barcelona. Els clots mínims a
sembrar són 1000 ut (mínim de dos glans de surera (Quercus suber) per
clot)..................................................................................fins a 100 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin els clots mínims a sembrar (1000 ut) i la
màxima puntuació a l’oferta més alta, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les altes
i de manera proporcional.

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 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:
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- 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.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional i la solvència 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
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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 contractant 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 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
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.
IV) 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
o
o

Vetllar pel compliment del que estableix el Pla Especial relatiu als
aprofitaments, així com tota la normativa sectorial que sigui d’aplicació.
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.
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.
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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.
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, 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.
En aquest sentit, el/la tècnic/a responsable de l’aprofitament realitzarà amb el/la Titular de la
concessió la comprovació del replanteig previ de la zona adjudicada per determinar la ubicació
exacta de l’aprofitament sobre el terreny i, amb aquesta finalitat, aixecaran acta de comprovació
del replanteig per duplicat i signada per ambdues parts que reflectirà la conformitat o
disconformitat del concessionari/a respecte a l’esmentat replanteig; fet en base a la
documentació de l’aprofitament.
Un cop fet la comprovació del 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.
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 d’aprofitament de pinyes podran iniciar-se un cop notificada l’adjudicació, formalitzat
el document administratiu d’atorgament de la concessió i realitzada l’acta de comprovació de
replanteig.
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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 i la seva explotació serà a risc i ventura del/de la titular de la concessió que
realitzarà personalment l’aprofitament de pinyes, 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 referida o no autoritzats
explícitament pel tècnic/a responsable de l’aprofitament.



No es podran fer abocaments en les zones adjudicades.



Si per necessitat dels treballs de l’aprofitament, 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 llicència de recol·lector que expediran les oficines
comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
d'acord amb l'Ordre de 18.07.91.
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El/la concessionari/a es compromet a complir estrictament amb la normativa vigent
referent a l’activitat.



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, els
equipaments i material tècnic 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 infraestructures 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.

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.




Vetllar per què qualsevol activitat que es realitzi al parc no pugui malmetre la
conservació i la producció de les pinyes.

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
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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.
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 hauran de disposar d’una
escala, un casc, una pèrtiga, uns guants, unes botes i un sistema d’anclatge (arnés i corda).
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
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D’acord amb l’apartat II i III del plec de prescripcions tècniques que regula aquesta concessió,
els treballs de millora de pinyes 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 de
plançons a plantar (LOTS 1-6) o bé en un nombre de clots a sembrar (LOT 7).
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’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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.

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 l’activitat en els espais objecte de les presents
concessions.
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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.
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 deixar 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.
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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.

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
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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.
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.
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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.
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
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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, 4 d’abril de 2016
El cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals,

Ramon Espinach i Grau

La Secretaria delegada que subscriu,
informa favorablement el present Plec de
Clàusules Administratives Particulars relatiu
a l’atorgament de set concessions demanials
per als aprofitaments especials de pinyes, en
finques públiques propietat de la Diputació de
Barcelona dins l’àmbit del Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc del
Montnegre i el Corredor.

La Interventora general que subscriu, informa
favorablement el present Plec de Clàusules
Administratives
Particulars
relatiu
a
l’atorgament de set concessions demanials per
als aprofitaments especials de pinyes, en
finques públiques propietat de la Diputació de
Barcelona dins l’àmbit del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc del
Montnegre i el Corredor.

La secretaria delegada

La interventora general

Núria Marcet i Palau

Teresa Raurich Montasell
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DILIGÈNCIA.- Faig constar que el present Plec de Clàusules Administratives Particulars ha
estat aprovat per Dictamen de data
La secretaria general

Petra Mahillo i Garcia
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADOR DE LES
CONCESSIONS DEMANIALS PER ALS APROFITAMENTS ESPECIALS DE PINYES,
DIVIDIT EN SET LOTS, EN FINQUES PÚBLIQUES PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DINS L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC I EL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR.
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I.

ELS APROFITAMENTS DE PINYES A FINQUES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

1. INTRODUCCIÓ
Els aprofitaments de pinyes 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 pinyes, 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.
3.

DEFINICIÓ DE L’APROFITAMENT I ACTUACIONS ASSOCIADES

3.1 Aprofitament de pinyes
Els treballs d’aprofitament de les pinyes sobre arbre consisteix en la recol·lecció amb mitjans
manuals i mecànics de les pinyes madures de pi pinyer (Pinus pinea).
3.2 Treballs de millora
S’entén com a treballs de millora les pràctiques que ajuden a incrementar la qualitat i la vitalitat
d’un bosc. En el cas concret del present plec es fa referència a plantacions i sembres
destinades a increment la biodiversitat forestal en les finques de la Diputació de Barcelona.
3.3 Béns públics i instal·lacions
Són totes aquelles construccions i instal·lacions fixes o desmuntables, permanents o temporals
que cal disposar pel correcte desenvolupament de l’aprofitament, i sempre d’acord amb els
objectius i condicions establertes en aquest plec. Concretament, es tractaria de la xarxa de
camins i senders dins de propietat de la Diputació de Barcelona.
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II. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS
APROFITAMENTS DE PINYES.
1. PRINCIPIS BÀSICS DE L’APROFITAMENT
Els usos i aprofitaments 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. DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars regirà:
2.1 Aprofitament de pinyes
Els treballs d’aprofitament de les pinyes sobre arbre consisteix en la recol·lecció amb mitjans
manuals i mecànics de les pinyes madures ( 5 anys ).
3. DESCRIPCIÓ I EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS
3.1 Aprofitament de pinyes
Període d’aprofitament
D'acord amb el que estableix l'Ordre de 05.07.95 del Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural la campanya de recol·lecció serà des de l’1 de novembre fins
el 15 de maig. Aquest període estarà sotmès a les modificacions que determini el DAAM.
Recol·lecció de pinyes
El concessionari seguirà els següents requeriments (d’acord amb l’Ordre de 18 de juliol de
1991, modificada per l’Ordre de 5 de juliol de 1995) :




No recollir pinyes verdes, entenent per aquestes les del primer i segon any.
Deixar un mínim de cinc pinyes madures per arbre en el conjunt de la superfície
aprofitada, de manera que se’n garanteixi suficientment la reproducció.
La recol·lecció s’ha de realitzar amb mitjans manuals o mecànics que no causin danys
als troncs o a les branques de l’arbre. No es poden utilitzar serres, destrals o estris
similars.

Estassada de penetració
S’estassarà aquella part de l’estrat arbustiu que pugui dificultar l’execució de l’aprofitament.
Prioritàriament, es tallaran tots els peus/tanys de les espècies més inflamables (brucs,
estepes,....) i es seleccionaran els tanys de les soques de les menys inflamables (arboç,
aladern,...).
No s’estassarà cap peu quan sigui espècie protegida.
Esporga
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El concessionari haurà de realitzar els treballs d’esporga de millora dels arbres en producció
tallant les branques seques, dominades o afectades per danys o malures. Els talls seran nets i
s'apurarà fins 1-2 cm de la inserció de les branques en el tronc.
Disposició de les restes vegetals
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.
Vigilància preventiva
La vigilància preventiva de la zona objecte de concessió, que es farà per evitar robatoris i/o
incidències amb tercers, queda a càrrec del concessionari; sense perjudici de les tasques de
vigilància general que du a terme habitualment la guarderia del Parc.
El titular de la concessió està obligat a comunicar al Tècnic/a responsable les mesures
adoptades, quedant prohibides en qualsevol cas, tot tipus d'arts i trampes que puguin atemptar
contra la seguretat de persones i animals.
Xarxa viària
Per la realització dels treballs s'utilitzaran els camins existents. El concessionari 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 per l’aprofitament aniran a càrrec del titular de la concessió.
III. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS TREBALLS DE MILLORA
1. PLANTACIONS
El mètode de plantació serà mitjançant plantació manual, utilitzant planta d’una saba i amb pa
de terra. La plantació es farà en clots, de forma prismàtica, amb 40x40 cm de base superior,
20x20 cm de base inferior i 30 cm de profunditat. Per tal de facilitar l’aireació i evitar elevacions
de la temperatura, s’eliminarà el matoll als 40 cm al voltant del clot. Aquest tractament es podrà
realitzar manualment o amb desbrossadora. La distribució dels clots serà al portell, amb una
distància de plantació d’aproximadament 2,4 m (2000 peus/ha), i la seva obertura es realitzarà
amb pic i aixada a finals de la tardor. La plantació es durà a terme a finals de la tardor o
principis de l’hivern.
Finalment, per tal d’evitar la predació de la fauna sobre les plantes, es protegiran amb
protectors de 60 cm i de malla.
2. SEMBRES
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La sembra es farà a una profunditat d’uns 3 a 5 cm, utilitzant almenys dues glans per clot. Els
clots seran de forma prismàtica, amb 40x40 cm de base superior, 20x20 cm de base inferior i
30 cm de profunditat. Per tal de reduir la competència d’altres plantes (per exemple esbarzer,
sobretot als primers anys, facilitar l’aireació i evitar elevacions de la temperatura, es netejaran
els 40 cm al voltant del clot. Aquest tractament es podrà realitzar manualment o amb
desbrossadora. La distribució dels clots serà al portell, amb una distància de plantació
d’aproximadament 2,0 m, i la seva obertura es realitzarà amb pic i aixada a finals de la tardor o
finals de l’hivern, fora del període de gelades.
IV. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D’ÚS I MANTENIMENT DELS BENS
PÚBLICS (INFRAESTRUCTURES I EDIFICACIONS) INSTAL·LACIONS I XARXA
VIÀRIA
L’adjudicació d’aquest aprofitament només contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny
necessari per l’aprofitament de pinyes i pels treballs de millora, segons a l’apartat II i III del
present Plec de prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per
realitzar l’activitat, pels camins de la xarxa viària de les finques objecte de concessió.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la concessió les claus dels cadenats dels
tancaments de camins imprescindibles per realitzar l’aprofitament.
No es preveu l’afectació de cap edifici ni instal·lació de la finca, així doncs no es defineixen
condicions específiques al respecte.
V. NORMATIVA, PERMISOS I AUTORITZACIONS ESPECÍFIQUES.
El concessionari es farà càrrec de sol·licitar els permisos i/o autoritzacions corresponents, d'acord
amb les determinacions establertes en les Ordres 18.07.91 i 05.07.95 del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, sobre la recollida i comercialització de pinyes.
En aquest sentit, haurà de disposar de la llicència de recol·lector que expediran les oficines
comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
d'acord amb l'Ordre de 18.07.91 i la clàusula 8 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars que regula la present concessió.
En cas de treballar durant el període d’alt risc d’incendi, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, es
demanarà l’autorització excepcional al director general del Medi Natural, tal com ve expressat en el
capítol 5, article 17 del decret 64/1995, de 7 de març (DOGC núm. 2022 del 10.03.1995).
A més, tot el personal vinculat al concessionari serà portador d’una autorització personal.
VI. VALORACIÓ ECONÒMICA DELS APROFITAMENTS DE PINYES
1. ESTIMACIÓ DEL BENEFICI ECONÒMIC DELS APROFITAMENTS DE PINYES
Per l’estimació del benefici econòmic s’ha calculat el balanç econòmic de l’aprofitament de pinyes
per a cadascun dels lots considerant els següents paràmetres:






Producció estimada de pinya per lot
Preu de la pinya posada a fàbrica
Rendiment dels abastadors de pinyes
Cost del jornal
Preu de la pinya sobre arbre
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2. CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA: PAGAMENT EN ESPÈCIE.
A fi i efecte de poder donar compliment al que estableixen els plans tècnics de gestió i millora
forestal d’algunes de les finques propietat de la Diputació de Barcelona, en concret pel que fa a
actuacions relacionades en la regeneració i increment de la biodiversitat del bosc, es proposa
que els beneficis econòmics es destinin en plantacions i sembres d’espècies arbòries.
D’aquesta manera es dóna compliment a article 57 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de
Catalunya el qual estableix que les entitats públiques propietàries dels terrenys forestals tenen
l'obligació d'invertir, com a mínim, el 15% dels beneficis obtinguts amb els aprofitaments en
l'ordenació i la millora de llurs masses forestals.
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 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.
El criteri que servirà de base per a l’atorgament de la concessió serà la proposta de millora
identificada i valorada en cadascun dels lots, i a 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
1.1. Àmbit.
1.2. Calendari.
2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora
3.

Condicions específiques d’ús
infraestructures i edificacions

i

manteniment

III. VALORACIÓ ECONÒMICA
1. Estimació d’ingressos i costos
1.1. Balanç estimat
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies

dels

bens

públics:

terrenys,
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3. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora
3.1. Balanç econòmic
3.2. Proposta de millores

LOT núm. 1
APROFITAMENT DE PINYES A LES FINQUES DE LA VALL, LES REFARDES I DE L’INUR
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ I L’OBAC
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I. DADES DEL LOT
1. Objecte
L’objecte del present document és definir les condicions tècniques que regiran en l’adjudicació de
l’aprofitament de pinyes a les finques de la Vall, les Refardes i de part de les finques cedides per
l’INUR, propietat de la Diputació de Barcelona, i situades dins de l’àmbit ubicades al Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, als municipis de Mura i Talamanca.
2. Antecedents i justificació
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. Un dels
objectius generals comú en tots aquests espais naturals protegits és assolir la conservació i
millora dels sistemes naturals, fent-lo compatible amb l’aprofitament dels recursos naturals i les
activitats dels seus habitants.
Així mateix, la Diputació de Barcelona és propietària de 11.875,14 ha de forests públiques en
aquests espais naturals que, d’acord amb el que estableixen els articles 53 i 54 de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, gestiona directament mitjançant plans tècnics de
gestió i millora forestal (en endavant PTGMF) aprovats per la Generalitat de Catalunya. La
finalitat d’aquests plans és conèixer quines masses poblen les finques i fixar uns objectius de
gestió, per preveure a continuació les mesures necessàries per assolir-los. Els objectius es
determinen tenint en compte les condicions ecològiques, les potencialitats productives, l’estat
de les masses i la demanda local de béns i serveis.
Pel que fa a l’aprofitament de pinyes a les finques de la Diputació de Barcelona al Parc de Sant
Llorenç, donada la seva important extensió (5.006,05 ha) i la variabilitat en la producció de
pinya, s’han dividit a aquest efecte en sis sectors amb diferent extensió però que es consideren
de semblant producció.
3. Fitxa resum

Finques:
Municipi:
Superfície total:

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
La Vall, les Refardes i part finques INUR
Mura i Talamanca
556 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:

Pinya
Pi pinyer (Pinus pinea)

Espai Natural:
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Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

1.250 kg
Recollida manual sobre arbre

Durada de la concessió
Treballs
mínims
de
millora:

5 anys

Comunicacions:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons
Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8
-08278- Mura
tln. 93 831 73 00

II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES
1. Condicions específiques de l’aprofitament
1.1 Àmbit
Els treballs d’aprofitament de les pinyes sobre arbre consisteix en la recol·lecció amb mitjans
manuals i mecànics de les pinyes madures.
D’acord amb les previsions es preveuen realitzar aprofitaments anuals extensiu de la pinya dels
pins pinyers atès que els pins estan disseminats irregularment per tota la superfície.
Unitats d’actuació: la totalitat de les finques de la Vall i les Refardes i part de les cedides per
l’INUR
Tipus de bosc: alzinar amb pi pinyer i arboç
Superfície: 556 ha
Tipus d’aprofitament: pinyes de pi pinyer
Aquestes finques estan dins l’àmbit del 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
Tot i que la durada recomanable d’una concessió de recollida de pinyes sobre arbre és de 3
anys, que és el període de formació del fruit, les circumstàncies actuals de climatologia i
introducció recent d’una plaga que està afectant sensiblement a les pinyes, fa que sigui oportú
plantejar una concessió per més durada, amb la finalitat de garantir que el valor mig de
producció calculat s’ajusti a l’alternança de producció que pugui presentar aquest producte en
aquest període.
El període d’aprofitament d’aquests terrenys serà per cinc temporades des del seu atorgament,
de l’1 de novembre fins el 15 de maig següent, sense possibilitat de pròrroga.
2. Condicions específiques dels treballs de millora
Els treballs de millora sempre tindran com objectiu el foment de la gestió forestal a les finques
públiques propietat de la Diputació i es faran d’acord amb el que estableixi el corresponent 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.
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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’aprofitament de pinyes i pels treballs de millora, segons a l’apartat IV del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat,
pels camins de la xarxa viària de les finques objecte de concessió.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la concessió les claus dels cadenats dels
tancaments de camins imprescindibles per realitzar l’aprofitament.
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 VI del Plec de prescripcions tècniques, els paràmetres, i
els càlculs d’ingressos i costos de l’aprofitament de pinyes a efectuar al lot núm. 1, són els
següents:
Campanya: 2015-2019
Producció estimada a cadascun dels lots: 1.250,0 kg/any
Preu pinya posat a fàbrica: 0,80 €/kg
Rendiment abastadors de pinyes: 166,66 kg/jornal
Cost jornal: 120 €/jornal
Preu pinya sobre arbre: 0,08 €/kg (10% del preu de fàbrica)
1.1 Balanç estimat
A) Ingressos
1.250,0 kg x 0,80 €/kg = 1.000,00€
B) Despeses
7,5 jornals collir pinyes x 120 €/jornal = 900,00€
C) Balanç econòmic
Ingressos: .............................................................................1.000,00€
Despeses: ............................................................................. 900,00€
Ingressos – Despeses

........................................................ 100,00€

D’acord amb les estimacions precedents, el balanç econòmic del conjunt de les actuacions és de
100,00 € anuals, es a dir 500,00 € per aquest lot i pel total dels 5 anys del període de vigència de
la concessió.
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècie.
Els ingressos per l’aprofitament de les pinyes es destinaran a la realització de treballs d’increment
de la biodiversitat forestal a la finca de La Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona
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i ubicada entre les termes municipals de Matadepera i Castellar del Vallès. En concret aquests
treballs consistiran en la plantació de 143 plançons d’una o dues sabes (teix, servera, auró negre,
pinassa i llorer) amb els seus corresponents protectors. Aquests treballs de millora estan previstos
en el seu PTGMF, aprovat l’any 2012 per la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, a la seva unitat d’actuació VII.
Conceptes:


Plantació a la unitat VII. El cost per planta es fixa en 3,5 euros. La quantitat total de
plançons que es plantaran serà de 143.

3. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora
Segons l’apartat VI del Plec de prescripcions tècniques, en els aprofitaments de pinyes es
transformarà la contraprestació econòmica en una contraprestació en forma de treballs de millora.
En el cas d’aquestes finques, s’ha considerat un cost de plantació a la unitat VII de La Baga del
Dalmau de 3,5 €/ut, i per tant:


Plantació a la unitat VII.
143 ut x 3,5 €/ut = 500 € (s’arrodoneix l’import sense cèntims)

Per tant, el quadre resum d’amidaments i de costos d’execució dels diferents treballs de
manteniment i millora és el següent:
Reinversió
Sup. Total
(ha)

Unitat
Concepte Actuació Cost unit. (€/ut)
Unitats
La Baga del Dalmau
VII
15,8
Plantació
3,5
143
Total cost reinversió

Cost (€)
500,00
500,00

3.1 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 menys el cost dels treballs de millora (plantació) que es realitzen a
la finca de la Baga del Dalmau:
Vn = 5.00 € rendiment de cinc anys d’aprofitament de pinyes – 5.00 € cost treballs de millora = 0 / 5 any
3.2 Proposta de millores
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 del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb
l’apartat III.2 del LOT núm.1, els plançons mínims a plantar són 143 ut.
..................................................................fins a 100 punts
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S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuantse la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.
LOT núm. 2
APROFITAMENT DE PINYES A LES FINQUES DEL MARQUET / LA MUNTADA / FINCA
INUR / LA MORELLA / LA MOLA / BAGA DEL DALMAU / CASTELLASSA DEL DALMAU /
LES ARENES / SOT DE LA CARDA
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ I L’OBAC
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I. DADES DEL LOT
1. Objecte
L’objecte del present document és definir les condicions tècniques que regiran en l’adjudicació de
l’aprofitament de pinyes a les finques El Marquet / La Muntada / part de les finques cedides per
l’INUR / La Morella / La Mola / Baga del Dalmau / Castellassa del Dalmau / Les Arenes / Sot de
la Carda, propietat de la Diputació de Barcelona, i situades dins de l’àmbit ubicades al Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, als municipis de Sant Llorenç Savall, Castellar del
Vallès i Matadepera.
2. Antecedents i justificació
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. Un dels
objectius generals comú en tots aquests espais naturals protegits és assolir la conservació i
millora dels sistemes naturals, fent-lo compatible amb l’aprofitament dels recursos naturals i les
activitats dels seus habitants.
Així mateix, la Diputació de Barcelona és propietària de 11.875,14 ha de forests públiques en
aquests espais naturals que, d’acord amb el que estableixen els articles 53 i 54 de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, gestiona directament mitjançant plans tècnics de
gestió i millora forestal (en endavant PTGMF) aprovats per la Generalitat de Catalunya. La
finalitat d’aquests plans és conèixer quines masses poblen les finques i fixar uns objectius de
gestió, per preveure a continuació les mesures necessàries per assolir-los. Els objectius es
determinen tenint en compte les condicions ecològiques, les potencialitats productives, l’estat
de les masses i la demanda local de béns i serveis.
Pel que fa a l’aprofitament de pinyes a les finques de la Diputació de Barcelona al Parc de Sant
Llorenç, donada la seva important extensió (5.006,05 ha) i la variabilitat en la producció de
pinya, s’han dividit a aquest efecte en sis sectors amb diferent extensió però que es consideren
de semblant producció.
3. Fitxa resum
Espai Natural:
Finques:
Municipi:

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
El Marquet / La Muntada / part de les finques de l’INUR /
La Morella / La Mola / Baga del Dalmau / Castellassa del
Dalmau / Les Arenes / Sot de la Carda
Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès i Matadepera
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Superfície total:

1.105 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Pinya
Pi pinyer (Pinus pinea)
1.250 kg
Recollida manual sobre arbre

Durada de la concessió:
Treballs
mínims
de
millora:

5 anys

Comunicacions:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons
Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8
-08278- Mura
tln. 93 831 73 00

II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES
1. Condicions específiques de l’aprofitament
1.1 Àmbit
Els treballs d’aprofitament de les pinyes sobre arbre consisteix en la recol·lecció amb mitjans
manuals i mecànics de les pinyes madures.
D’acord amb les previsions es preveuen realitzar aprofitaments anuals extensiu de la pinya dels
pins pinyers atès que els pins estan disseminats irregularment per tota la superfície.
Unitats d’actuació: El Marquet / La Muntada / part de les finques cedides per l’INUR / La
Morella / La Mola / Baga del Dalmau / Castellassa del Dalmau / Les Arenes / Sot de la Carda
Tipus de bosc: alzinar amb pi pinyer i arboç
Superfície: 1.105 ha
Tipus d’aprofitament: pinyes de pi pinyer
Aquestes finques estan dins l’àmbit del 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
Tot i que la durada recomanable d’una concessió de recollida de pinyes sobre arbre és de 3
anys, que és el període de formació del fruit, les circumstàncies actuals de climatologia i
introducció recent d’una plaga que està afectant sensiblement a les pinyes, fa que sigui oportú
plantejar una concessió per més durada, amb la finalitat de garantir que el valor mig de
producció calculat s’ajusti a l’alternança de producció que pugui presentar aquest producte en
aquest període.
El període d’aprofitament d’aquests terrenys serà per cinc temporades des del seu atorgament,
de l’1 de novembre fins el 15 de maig següent, sense possibilitat de pròrroga.
2. Condicions específiques dels treballs de millora
Els treballs de millora sempre tindran com objectiu el foment de la gestió forestal a les finques
públiques propietat de la Diputació i es faran d’acord amb el que estableixi el corresponent Plec
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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.
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’aprofitament de pinyes i pels treballs de millora, segons a l’apartat IV del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat,
pels camins de la xarxa viària de les finques objecte de concessió.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la concessió les claus dels cadenats dels
tancaments de camins imprescindibles per realitzar l’aprofitament.
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 VI del Plec de prescripcions tècniques, els paràmetres, i
els càlculs d’ingressos i costos de l’aprofitament de pinyes a efectuar al lot núm. 2, són els
següents:
Campanya: 2015-2019
Producció estimada a cadascun dels lots: 1.250,0 kg/any
Preu pinya posat a fàbrica: 0,80 €/kg
Rendiment abastadors de pinyes: 166,66 kg/jornal
Cost jornal: 120 €/jornal
Preu pinya sobre arbre: 0,08 €/kg (10% del preu de fàbrica)
1.1 Balanç estimat
A) Ingressos
1.250,0 kg x 0,80 €/kg = 1.000,00€
B) Despeses
7,5 jornals collir pinyes x 120 €/jornal = 900,00€
C) Balanç econòmic
Ingressos: .............................................................................1.000,00€
Despeses: ............................................................................. 900,00€
Ingressos – Despeses

........................................................ 100,00€

D’acord amb les estimacions precedents, el balanç econòmic del conjunt de les actuacions és de
100,00 € anuals, es a dir 500,00 € per aquest lot i pel total dels 5 anys del període de vigència de
la concessió.
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2. Contraprestació econòmica: pagament en espècie.
Els ingressos per l’aprofitament de les pinyes es destinaran a la realització de treballs d’increment
de la biodiversitat forestal a la finca de La Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona
i ubicada entre les termes municipals de Matadepera i Castellar del Vallès. En concret aquests
treballs consistiran en la plantació de 143 plançons d’una o dues sabes (teix, servera, auró negre,
pinassa i llorer) amb els seus corresponents protectors. Aquests treballs de millora estan previstos
en el seu PTGMF, aprovat l’any 2012 per la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, a la seva unitat d’actuació VII.
Conceptes:


Plantació a la unitat VII. El cost per planta es fixa en 3,5 euros. La quantitat total de
plançons que es plantaran serà de 143.

3. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora
Segons l’apartat VI del Plec de prescripcions tècniques, en els aprofitaments de pinyes es
transformarà la contraprestació econòmica en una contraprestació en forma de treballs de millora.
En el cas d’aquestes finques, s’ha considerat un cost de plantació a la unitat VII de La Baga del
Dalmau de 3,5 €/ut, i per tant:


Plantació a la unitat VII.
143 ut x 3,5 €/ut = 500 € (s’arrodoneix l’import sense cèntims)

Per tant, el quadre resum d’amidaments i de costos d’execució dels diferents treballs de
manteniment i millora és el següent:
Reinversió
Sup. Total
(ha)

Unitat
Concepte Actuació Cost unit. (€/ut)
Unitats
La Baga del Dalmau
VII
15,8
Plantació
3,5
143
Total cost reinversió

Cost (€)
500,00
500,00

3.1 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 menys el cost dels treballs de millora (plantació) que es realitzen a
la finca de la Baga del Dalmau:
Vn = 5.00 € rendiment de cinc anys d’aprofitament de pinyes – 5.00 € cost treballs de millora = 0 / 5 any
3.2 Proposta de millores
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:

Àrea de Presidència
Secretaria General



Una proposta del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb
l’apartat III.2 del LOT núm.2, els plançons mínims a plantar són 143 ut.
..................................................................fins a 100 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuantse la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.
LOT núm. 3

APROFITAMENT DE PINYES A LES FINQUES / LA MOLA / ALZINA DEL SAL·LARI/ PART
FINQUES INUR
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ I L’OBAC
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DADES DEL LOT
1. Objecte
L’objecte del present document és definir les condicions tècniques que regiran en l’adjudicació de
l’aprofitament de pinyes a les finques La Mola, L’Alzina del Sal·lari i part de les finques cedides
per l’INUR, propietat de la Diputació de Barcelona, i situades dins de l’àmbit ubicades al Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, als municipis de Mura i Matadepera.
2. Antecedents i justificació
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. Un dels
objectius generals comú en tots aquests espais naturals protegits és assolir la conservació i
millora dels sistemes naturals, fent-lo compatible amb l’aprofitament dels recursos naturals i les
activitats dels seus habitants.
Així mateix, la Diputació de Barcelona és propietària de 11.875,14 ha de forests públiques en
aquests espais naturals que, d’acord amb el que estableixen els articles 53 i 54 de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, gestiona directament mitjançant plans tècnics de
gestió i millora forestal (en endavant PTGMF) aprovats per la Generalitat de Catalunya. La
finalitat d’aquests plans és conèixer quines masses poblen les finques i fixar uns objectius de
gestió, per preveure a continuació les mesures necessàries per assolir-los. Els objectius es
determinen tenint en compte les condicions ecològiques, les potencialitats productives, l’estat
de les masses i la demanda local de béns i serveis.
Pel que fa a l’aprofitament de pinyes a les finques de la Diputació de Barcelona al Parc de Sant
Llorenç, donada la seva important extensió (5.006,05 ha) i la variabilitat en la producció de
pinya, s’han dividit a aquest efecte en sis sectors amb diferent extensió però que es consideren
de semblant producció.
3. Fitxa resum
Espai Natural:
Finques:
Municipi:
Superfície total:

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
La Mola, L’Alzina del Sal·lari i part de les finques cedides
per l’INUR
Mura i Matadepera
495 ha
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Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Pinya
Pi pinyer (Pinus pinea)
1.250 kg
Recollida manual sobre arbre

Durada de la concessió:
Treballs
mínims
de
millora:

5 anys

Comunicacions:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons
Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8
-08278- Mura
tln. 93 831 73 00

II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES
1. Condicions específiques de l’aprofitament
1.1 Àmbit
Els treballs d’aprofitament de les pinyes sobre arbre consisteix en la recol·lecció amb mitjans
manuals i mecànics de les pinyes madures.
D’acord amb les previsions es preveuen realitzar aprofitaments anuals extensiu de la pinya dels
pins pinyers atès que els pins estan disseminats irregularment per tota la superfície.
Unitats d’actuació: La Mola, L’Alzina del Sal·lari i part de les finques cedides per l’INUR
Tipus de bosc: alzinar amb pi pinyer i arboç
Superfície: 495 ha
Tipus d’aprofitament: pinyes de pi pinyer
Aquestes finques estan dins l’àmbit del 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
Tot i que la durada recomanable d’una concessió de recollida de pinyes sobre arbre és de 3
anys, que és el període de formació del fruit, les circumstàncies actuals de climatologia i
introducció recent d’una plaga que està afectant sensiblement a les pinyes, fa que sigui oportú
plantejar una concessió per més durada, amb la finalitat de garantir que el valor mig de
producció calculat s’ajusti a l’alternança de producció que pugui presentar aquest producte en
aquest període.
El període d’aprofitament d’aquests terrenys serà per cinc temporades des del seu atorgament,
de l’1 de novembre fins el 15 de maig següent, sense possibilitat de pròrroga.
2. Condicions específiques dels treballs de millora
Els treballs de millora sempre tindran com objectiu el foment de la gestió forestal a les finques
públiques propietat de la Diputació i es faran d’acord amb el que estableixi el corresponent 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.
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3.

Condicions específiques d’ús
infraestructures i edificacions

i

manteniment

dels

bens

públics:

terrenys,

L’adjudicació d’aquest aprofitament només contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny
necessari per l’aprofitament de pinyes i pels treballs de millora, segons a l’apartat IV del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat,
pels camins de la xarxa viària de les finques objecte de concessió.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la concessió les claus dels cadenats dels
tancaments de camins imprescindibles per realitzar l’aprofitament.
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 VI del Plec de prescripcions tècniques, els paràmetres, i
els càlculs d’ingressos i costos de l’aprofitament de pinyes a efectuar al lot núm. 3, són els
següents:
Campanya: 2015-2019
Producció estimada a cadascun dels lots: 1.250,0 kg/any
Preu pinya posat a fàbrica: 0,80 €/kg
Rendiment abastadors de pinyes: 166,66 kg/jornal
Cost jornal: 120 €/jornal
Preu pinya sobre arbre: 0,08 €/kg (10% del preu de fàbrica)

1.2 Balanç estimat
A) Ingressos
1.250,0 kg x 0,80 €/kg = 1.000,00€
B) Despeses
7,5 jornals collir pinyes x 120 €/jornal = 900,00€
C) Balanç econòmic
Ingressos: .............................................................................1.000,00€
Despeses: ............................................................................. 900,00€
Ingressos – Despeses

........................................................ 100,00€

D’acord amb les estimacions precedents, el balanç econòmic del conjunt de les actuacions és de
100,00 € anuals, es a dir 500,00 € per aquest lot i pel total dels 5 anys del període de vigència de
la concessió.
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècie.
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Els ingressos per l’aprofitament de les pinyes es destinaran a la realització de treballs d’increment
de la biodiversitat forestal a la finca de La Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona
i ubicada entre les termes municipals de Matadepera i Castellar del Vallès. En concret aquests
treballs consistiran en la plantació de 143 plançons d’una o dues sabes (teix, servera, auró negre,
pinassa i llorer) amb els seus corresponents protectors. Aquests treballs de millora estan previstos
en el seu PTGMF, aprovat l’any 2012 per la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, a la seva unitat d’actuació VII.
Conceptes:


Plantació a la unitat VII. El cost per planta es fixa en 3,5 euros. La quantitat total de
plançons que es plantaran serà de 143.

3. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora
Segons l’apartat VI del Plec de prescripcions tècniques, en els aprofitaments de pinyes es
transformarà la contraprestació econòmica en una contraprestació en forma de treballs de millora.
En el cas d’aquestes finques, s’ha considerat un cost de plantació a la unitat VII de La Baga del
Dalmau de 3,5 €/ut, i per tant:


Plantació a la unitat VII.
143 ut x 3,5 €/ut = 500 € (s’arrodoneix l’import sense cèntims)

Per tant, el quadre resum d’amidaments i de costos d’execució dels diferents treballs de
manteniment i millora és el següent:
Reinversió
Sup. Total
(ha)

Unitat
Concepte Actuació Cost unit. (€/ut)
Unitats
La Baga del Dalmau
VII
15,8
Plantació
3,5
143
Total cost reinversió

Cost (€)
500,00
500,00

3.1 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 menys el cost dels treballs de millora (plantació) que es realitzen a
la finca de la Baga del Dalmau:
Vn = 5.00 € rendiment de cinc anys d’aprofitament de pinyes – 5.00 € cost treballs de millora = 0 / 5 any
3.2 Proposta de millores
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 del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb
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l’apartat III.2 del LOT núm.3, els plançons mínims a plantar són 143 ut.
..................................................................fins a 100 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuantse la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.
LOT núm. 4
APROFITAMENT DE PINYES A LES FINQUES / COMA D'EN VILA / PUJOL DEL LLOBET /
COSTA DE LA MATA/ PART FINQUES INUR
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ I L’OBAC
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I. DADES DEL LOT
1. Objecte
L’objecte del present document és definir les condicions tècniques que regiran en l’adjudicació de
l’aprofitament de pinyes a les finques de Coma d'en Vila, Pujol del Llobet, Costa de la Mata i
part de les finques cedides per l’INUR, propietat de la Diputació de Barcelona, i situades dins de
l’àmbit ubicades al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, al municipi de Mura.
2. Antecedents i justificació
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. Un dels
objectius generals comú en tots aquests espais naturals protegits és assolir la conservació i
millora dels sistemes naturals, fent-lo compatible amb l’aprofitament dels recursos naturals i les
activitats dels seus habitants.
Així mateix, la Diputació de Barcelona és propietària de 11.875,14 ha de forests públiques en
aquests espais naturals que, d’acord amb el que estableixen els articles 53 i 54 de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, gestiona directament mitjançant plans tècnics de
gestió i millora forestal (en endavant PTGMF) aprovats per la Generalitat de Catalunya. La
finalitat d’aquests plans és conèixer quines masses poblen les finques i fixar uns objectius de
gestió, per preveure a continuació les mesures necessàries per assolir-los. Els objectius es
determinen tenint en compte les condicions ecològiques, les potencialitats productives, l’estat
de les masses i la demanda local de béns i serveis.
Pel que fa a l’aprofitament de pinyes a les finques de la Diputació de Barcelona al Parc de Sant
Llorenç, donada la seva important extensió (5.006,05 ha) i la variabilitat en la producció de
pinya, s’han dividit a aquest efecte en sis sectors amb diferent extensió però que es consideren
de semblant producció.
3. Fitxa resum
Espai Natural:
Finques:
Municipi:
Superfície total:

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
Coma d'en Vila, Pujol del Llobet, Costa de la Mata i part
de les finques cedides per l’INUR
Mura
642 ha
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Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Pinya
Pi pinyer (Pinus pinea)
1.250 kg
Recollida manual sobre arbre

Durada de la concessió:
Treballs
mínims
de
millora:

5 anys

Comunicacions:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons
Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8
-08278- Mura
tln. 93 831 73 00

II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES
1. Condicions específiques de l’aprofitament
1.2 Àmbit
Els treballs d’aprofitament de les pinyes sobre arbre consisteix en la recol·lecció amb mitjans
manuals i mecànics de les pinyes madures.
D’acord amb les previsions es preveuen realitzar aprofitaments anuals extensiu de la pinya dels
pins pinyers atès que els pins estan disseminats irregularment per tota la superfície.
Unitats d’actuació: Coma d'en Vila, Pujol del Llobet, Costa de la Mata i part de les finques cedides
per l’INUR
Tipus de bosc: alzinar amb pi pinyer i arboç
Superfície: 642 ha
Tipus d’aprofitament: pinyes de pi pinyer
Aquestes finques estan dins l’àmbit del 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).
1.1 Calendari
Tot i que la durada recomanable d’una concessió de recollida de pinyes sobre arbre és de 3 anys,
que és el període de formació del fruit, les circumstàncies actuals de climatologia i introducció
recent d’una plaga que està afectant sensiblement a les pinyes, fa que sigui oportú plantejar una
concessió per més durada, amb la finalitat de garantir que el valor mig de producció calculat
s’ajusti a l’alternança de producció que pugui presentar aquest producte en aquest període.
El període d’aprofitament d’aquests terrenys serà per cinc temporades des del seu atorgament, de l’1
de novembre fins el 15 de maig següent, sense possibilitat de pròrroga.
2. Condicions específiques dels treballs de millora
Els treballs de millora sempre tindran com objectiu el foment de la gestió forestal a les finques
públiques propietat de la Diputació i es faran d’acord amb el que estableixi el corresponent Plec de
prescripcions tècniques i a la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives que regula aquesta
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concessió. A banda, també es seguiran les regulacions que en matèria de tractaments forestals
estableix el Pla Especial.
3.

Condicions específiques d’ús
infraestructures i edificacions

i

manteniment

dels

bens

públics:

terrenys,

L’adjudicació d’aquest aprofitament només contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny
necessari per l’aprofitament de pinyes i pels treballs de millora, segons a l’apartat IV del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat,
pels camins de la xarxa viària de les finques objecte de concessió.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la concessió les claus dels cadenats dels
tancaments de camins imprescindibles per realitzar l’aprofitament.
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 VI del Plec de prescripcions tècniques, els paràmetres, i
els càlculs d’ingressos i costos de l’aprofitament de pinyes a efectuar al lot núm. 4, són els següents:
Campanya: 2015-2019
Producció estimada a cadascun dels lots: 1.250,0 kg/any
Preu pinya posat a fàbrica: 0,80 €/kg
Rendiment abastadors de pinyes: 166,66 kg/jornal
Cost jornal: 120 €/jornal
Preu pinya sobre arbre: 0,08 €/kg (10% del preu de fàbrica)
1.1 Balanç estimat
A) Ingressos
1.250,0 kg x 0,80 €/kg = 1.000,00€
B) Despeses
7,5 jornals collir pinyes x 120 €/jornal = 900,00€
C) Balanç econòmic
Ingressos: .............................................................................1.000,00€
Despeses: ............................................................................. 900,00€
Ingressos – Despeses

........................................................ 100,00€

D’acord amb les estimacions precedents, el balanç econòmic del conjunt de les actuacions és de
100,00 € anuals, es a dir 500,00 € per aquest lot i pel total dels 5 anys del període de vigència de
la concessió.
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècie.
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Els ingressos per l’aprofitament de les pinyes es destinaran a la realització de treballs d’increment
de la biodiversitat forestal a la finca de La Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona
i ubicada entre les termes municipals de Matadepera i Castellar del Vallès. En concret aquests
treballs consistiran en la plantació de 143 plançons d’una o dues sabes (teix, servera, auró negre,
pinassa i llorer) amb els seus corresponents protectors. Aquests treballs de millora estan previstos
en el seu PTGMF, aprovat l’any 2012 per la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, a la seva unitat d’actuació VII.
Conceptes:


Plantació a la unitat VII. El cost per planta es fixa en 3,5 euros. La quantitat total de
plançons que es plantaran serà de 143.

3. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora
Segons l’apartat VI del Plec de prescripcions tècniques, en els aprofitaments de pinyes es
transformarà la contraprestació econòmica en una contraprestació en forma de treballs de millora.
En el cas d’aquestes finques, s’ha considerat un cost de plantació a la unitat VII de La Baga del
Dalmau de 3,5 €/ut, i per tant:


Plantació a la unitat VII.
143 ut x 3,5 €/ut = 500 € (s’arrodoneix l’import sense cèntims)

Per tant, el quadre resum d’amidaments i de costos d’execució dels diferents treballs de
manteniment i millora és el següent:
Reinversió
Sup. Total
(ha)

Unitat
Concepte Actuació Cost unit. (€/ut)
Unitats
La Baga del Dalmau
VII
15,8
Plantació
3,5
143
Total cost reinversió

Cost (€)
500,00
500,00

3.1 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 menys el cost dels treballs de millora (plantació) que es realitzen a
la finca de la Baga del Dalmau:
Vn = 5.00 € rendiment de cinc anys d’aprofitament de pinyes – 5.00 € cost treballs de millora = 0 / 5 any
3.2 Proposta de millores
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 del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb
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l’apartat III.2 del LOT núm.4, els plançons mínims a plantar són 143 ut.
..................................................................fins a 100 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuantse la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.
LOT núm. 5
APROFITAMENT DE PINYES A LES FINQUES MATARRODONA / HOSTALETS DEL DAVÍ /
ALZINA DEL SAL·LARI / LA MATA / PART FINQUES INUR
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ I L’OBAC
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I. DADES DEL LOT
1. Objecte
L’objecte del present document és definir les condicions tècniques que regiran en l’adjudicació de
l’aprofitament de pinyes a les finques de Matarrodona, Hostalets del Daví, Alzina del Sal·lari, La
Mata i part de les finques cedides per l’INUR, propietat de la Diputació de Barcelona, i situades
dins de l’àmbit ubicades al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, als municipis de
Mura, Rellinars i Vacarisses.
2. Antecedents i justificació
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. Un dels
objectius generals comú en tots aquests espais naturals protegits és assolir la conservació i
millora dels sistemes naturals, fent-lo compatible amb l’aprofitament dels recursos naturals i les
activitats dels seus habitants.
Així mateix, la Diputació de Barcelona és propietària de 11.875,14 ha de forests públiques en
aquests espais naturals que, d’acord amb el que estableixen els articles 53 i 54 de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, gestiona directament mitjançant plans tècnics de
gestió i millora forestal (en endavant PTGMF) aprovats per la Generalitat de Catalunya. La
finalitat d’aquests plans és conèixer quines masses poblen les finques i fixar uns objectius de
gestió, per preveure a continuació les mesures necessàries per assolir-los. Els objectius es
determinen tenint en compte les condicions ecològiques, les potencialitats productives, l’estat
de les masses i la demanda local de béns i serveis.
Pel que fa a l’aprofitament de pinyes a les finques de la Diputació de Barcelona al Parc de Sant
Llorenç, donada la seva important extensió (5.006,05 ha) i la variabilitat en la producció de
pinya, s’han dividit a aquest efecte en sis sectors amb diferent extensió però que es consideren
de semblant producció.
3. Fitxa resum
Espai Natural:
Finques:
Municipi:

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
Matarrodona, Hostalets del Daví, Alzina del Sal·lari, La
Mata i part de les finques cedides per l’INUR
Mura, Rellinars i Vacarisses
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Superfície total:

1.181 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Pinya
Pi pinyer (Pinus pinea)
1.250 kg
Recollida manual sobre arbre

Durada de la concessió:
Treballs
mínims
de
millora:

5 anys

Comunicacions:

Plantació de, com a mínim, 143 plançons
Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8
-08278- Mura
tln. 93 831 73 00

II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES
1. Condicions específiques de l’aprofitament
1.1 Àmbit
Els treballs d’aprofitament de les pinyes sobre arbre consisteix en la recol·lecció amb mitjans
manuals i mecànics de les pinyes madures.
D’acord amb les previsions es preveuen realitzar aprofitaments anuals extensiu de la pinya dels
pins pinyers atès que els pins estan disseminats irregularment per tota la superfície.
Unitats d’actuació: Matarrodona, Hostalets del Daví, Alzina del Sal·lari, La Mata i part de les
finques cedides per l’INUR
Tipus de bosc: alzinar amb pi pinyer i arboç
Superfície: 1.181 ha
Tipus d’aprofitament: pinyes de pi pinyer
Aquestes finques estan dins l’àmbit del 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
Tot i que la durada recomanable d’una concessió de recollida de pinyes sobre arbre és de 3
anys, que és el període de formació del fruit, les circumstàncies actuals de climatologia i
introducció recent d’una plaga que està afectant sensiblement a les pinyes, fa que sigui oportú
plantejar una concessió per més durada, amb la finalitat de garantir que el valor mig de
producció calculat s’ajusti a l’alternança de producció que pugui presentar aquest producte en
aquest període.
El període d’aprofitament d’aquests terrenys serà per cinc temporades des del seu atorgament,
de l’1 de novembre fins el 15 de maig següent, sense possibilitat de pròrroga.
2. Condicions específiques dels treballs de millora
Els treballs de millora sempre tindran com objectiu el foment de la gestió forestal a les finques
públiques propietat de la Diputació i es faran d’acord amb el que estableixi el corresponent Plec
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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.
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’aprofitament de pinyes i pels treballs de millora, segons a l’apartat IV del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat,
pels camins de la xarxa viària de les finques objecte de concessió.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la concessió a les claus dels cadenats dels
tancaments de camins imprescindibles per realitzar l’aprofitament.
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 VI del Plec de prescripcions tècniques, els paràmetres, i
els càlculs d’ingressos i costos de l’aprofitament de pinyes a efectuar al lot núm. 5, són els
següents:
Campanya: 2015-2019
Producció estimada a cadascun dels lots: 1.250,0 kg/any
Preu pinya posat a fàbrica: 0,80 €/kg
Rendiment abastadors de pinyes: 166,66 kg/jornal
Cost jornal: 120 €/jornal
Preu pinya sobre arbre: 0,08 €/kg (10% del preu de fàbrica)
1.2 Balanç estimat
A) Ingressos
1.250,0 kg x 0,80 €/kg = 1.000,00€
B) Despeses
7,5 jornals collir pinyes x 120 €/jornal = 900,00€
C) Balanç econòmic
Ingressos: .............................................................................1.000,00€
Despeses: ............................................................................. 900,00€
Ingressos – Despeses

........................................................ 100,00€

D’acord amb les estimacions precedents, el balanç econòmic del conjunt de les actuacions és de
100,00 € anuals, es a dir 500,00 € per aquest lot i pel total dels 5 anys del període de vigència de
la concessió.
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècie.
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Els ingressos per l’aprofitament de les pinyes es destinaran a la realització de treballs d’increment
de la biodiversitat forestal a la finca de La Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona
i ubicada entre les termes municipals de Matadepera i Castellar del Vallès. En concret aquests
treballs consistiran en la plantació de 143 plançons d’una o dues sabes (teix, servera, auró negre,
pinassa i llorer) amb els seus corresponents protectors. Aquests treballs de millora estan previstos
en el seu PTGMF, aprovat l’any 2012 per la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, a la seva unitat d’actuació VII.
Conceptes:


Plantació a la unitat VII. El cost per planta es fixa en 3,5 euros. La quantitat total de
plançons que es plantaran serà de 143.

3.Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora
Segons l’apartat VI del Plec de prescripcions tècniques, en els aprofitaments de pinyes es
transformarà la contraprestació econòmica en una contraprestació en forma de treballs de millora.
En el cas d’aquestes finques, s’ha considerat un cost de plantació a la unitat VII de La Baga del
Dalmau de 3,5 €/ut, i per tant:


Plantació a la unitat VII.
143 ut x 3,5 €/ut = 500 € (s’arrodoneix l’import sense cèntims)

Per tant, el quadre resum d’amidaments i de costos d’execució dels diferents treballs de
manteniment i millora és el següent:
Reinversió
Sup. Total
(ha)

Unitat
Concepte Actuació Cost unit. (€/ut)
Unitats
La Baga del Dalmau
VII
15,8
Plantació
3,5
143
Total cost reinversió

Cost (€)
500,00
500,00

3.1 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 menys el cost dels treballs de millora (plantació) que es realitzen a
la finca de la Baga del Dalmau:
Vn = 5.00 € rendiment de cinc anys d’aprofitament de pinyes – 5.00 € cost treballs de millora = 0 / 5 any
3.2 Proposta de millores
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 del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb
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l’apartat III.2 del LOT núm.5, els plançons mínims a plantar són 143 ut.
..................................................................fins a 100 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuantse la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.
LOT núm. 6
APROFITAMENT DE PINYES A LES FINQUES L'OBAC / TORRENT DE L'ESCAIOLA /
PART FINQUES INUR
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ I L’OBAC
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I. DADES DEL LOT
1. Objecte
L’objecte del present document és definir les condicions tècniques que regiran en l’adjudicació de
l’aprofitament de pinyes a les finques de L’Obac, Torrent de l’Escaiola i part de les finques
cedides per l’INUR, propietat de la Diputació de Barcelona, i situades dins de l’àmbit ubicades al
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, als municipis de Vacarisses, Terrassa,
Matadepera i Mura.
2. Antecedents i justificació
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. Un dels
objectius generals comú en tots aquests espais naturals protegits és assolir la conservació i
millora dels sistemes naturals, fent-lo compatible amb l’aprofitament dels recursos naturals i les
activitats dels seus habitants.
Així mateix, la Diputació de Barcelona és propietària de 11.875,14 ha de forests públiques en
aquests espais naturals que, d’acord amb el que estableixen els articles 53 i 54 de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, gestiona directament mitjançant plans tècnics de
gestió i millora forestal (en endavant PTGMF) aprovats per la Generalitat de Catalunya. La
finalitat d’aquests plans és conèixer quines masses poblen les finques i fixar uns objectius de
gestió, per preveure a continuació les mesures necessàries per assolir-los. Els objectius es
determinen tenint en compte les condicions ecològiques, les potencialitats productives, l’estat
de les masses i la demanda local de béns i serveis.
Pel que fa a l’aprofitament de pinyes a les finques de la Diputació de Barcelona al Parc de Sant
Llorenç, donada la seva important extensió (5.006,05 ha) i la variabilitat en la producció de
pinya, s’han dividit a aquest efecte en sis sectors amb diferent extensió però que es consideren
de semblant producció.
3. Fitxa resum
Espai Natural:
Finques:
Municipi:

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
L’Obac, Torrent de l’Escaiola i part de les finques
cedides per l’INUR
Vacarisses, Terrassa, Matadepera i Mura
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Superfície total:

951 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:
Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

Pinya
Pi pinyer (Pinus pinea)
1.250 kg
Recollida manual sobre arbre

Durada de la concessió:
Treballs
mínims
de
millora:

5 anys

Comunicacions:

Plantació de, com a mínim 143 plançons
Oficina tècnica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac
Crta. de Terrassa a Navarcles, km. 14,8
-08278- Mura
tln. 93 831 73 00

II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES
1. Condicions específiques de l’aprofitament
1.1 Àmbit
Els treballs d’aprofitament de les pinyes sobre arbre consisteix en la recol·lecció amb mitjans
manuals i mecànics de les pinyes madures.
D’acord amb les previsions es preveuen realitzar aprofitaments anuals extensiu de la pinya dels
pins pinyers atès que els pins estan disseminats irregularment per tota la superfície.
Unitats d’actuació: L’Obac, Torrent de l’Escaiola i part de les finques cedides per l’INUR
Tipus de bosc: alzinar amb pi pinyer i arboç
Superfície: 951 ha
Tipus d’aprofitament: pinyes de pi pinyer
Aquestes finques estan dins l’àmbit del 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
Tot i que la durada recomanable d’una concessió de recollida de pinyes sobre arbre és de 3
anys, que és el període de formació del fruit, les circumstàncies actuals de climatologia i
introducció recent d’una plaga que està afectant sensiblement a les pinyes, fa que sigui oportú
plantejar una concessió per més durada, amb la finalitat de garantir que el valor mig de
producció calculat s’ajusti a l’alternança de producció que pugui presentar aquest producte en
aquest període.
El període d’aprofitament d’aquests terrenys serà per cinc temporades des del seu atorgament,
de l’1 de novembre fins el 15 de maig següent, sense possibilitat de pròrroga.
2. Condicions específiques dels treballs de millora
Els treballs de millora sempre tindran com objectiu el foment de la gestió forestal a les finques
públiques propietat de la Diputació i es faran d’acord amb el que estableixi el corresponent Plec
de prescripcions tècniques i a la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives que regula
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aquesta concessió. A banda, també es seguiran les regulacions que en matèria de tractaments
forestals estableix el Pla Especial.
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’aprofitament de pinyes i pels treballs de millora, segons a l’apartat IV del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat,
pels camins de la xarxa viària de les finques objecte de concessió.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la concessió les claus dels cadenats dels
tancaments de camins imprescindibles per realitzar l’aprofitament.
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 VI del Plec de prescripcions tècniques, els paràmetres, i
els càlculs d’ingressos i costos de l’aprofitament de pinyes a efectuar al lot núm. 6, són els
següents:
Campanya: 2015-2019
Producció estimada a cadascun dels lots: 1.250,0 kg/any
Preu pinya posat a fàbrica: 0,80 €/kg
Rendiment abastadors de pinyes: 166,66 kg/jornal
Cost jornal: 120 €/jornal
Preu pinya sobre arbre: 0,08 €/kg (10% del preu de fàbrica)
1.2 Balanç estimat
A) Ingressos
1.250,0 kg x 0,80 €/kg = 1.000,00€
B) Despeses
7,5 jornals collir pinyes x 120 €/jornal = 900,00€
C) Balanç econòmic
Ingressos: .............................................................................1.000,00€
Despeses: ............................................................................. 900,00€
Ingressos – Despeses

........................................................ 100,00€

D’acord amb les estimacions precedents, el balanç econòmic del conjunt de les actuacions és de
100,00 € anuals, es a dir 500,00 € per aquest lot i pel total dels 5 anys del període de vigència de
la concessió.
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècie.
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Els ingressos per l’aprofitament de les pinyes es destinaran a la realització de treballs d’increment
de la biodiversitat forestal a la finca de La Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona
i ubicada entre les termes municipals de Matadepera i Castellar del Vallès. En concret aquests
treballs consistiran en la plantació de 143 plançons d’una o dues sabes (teix, servera, auró negre,
pinassa i llorer) amb els seus corresponents protectors. Aquests treballs de millora estan previstos
en el seu PTGMF, aprovat l’any 2012 per la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, a la seva unitat d’actuació VII.
Conceptes:


Plantació a la unitat VII. El cost per planta es fixa en 3,5 euros. La quantitat total de
plançons que es plantaran serà de 143.

3. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora
Segons l’apartat VI del Plec de prescripcions tècniques, en els aprofitaments de pinyes es
transformarà la contraprestació econòmica en una contraprestació en forma de treballs de millora.
En el cas d’aquestes finques, s’ha considerat un cost de plantació a la unitat VII de La Baga del
Dalmau de 3,5 €/ut, i per tant:


Plantació a la unitat VII.
143 ut x 3,5 €/ut = 500 € (s’arrodoneix l’import sense cèntims)

Per tant, el quadre resum d’amidaments i de costos d’execució dels diferents treballs de
manteniment i millora és el següent:
Reinversió
Sup. Total
(ha)

Unitat
Concepte Actuació Cost unit. (€/ut)
Unitats
La Baga del Dalmau
VII
15,8
Plantació
3,5
143
Total cost reinversió

Cost (€)
500,00
500,00

3.1 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 menys el cost dels treballs de millora (plantació) que es realitzen a
la finca de la Baga del Dalmau:
Vn = 5.00 € rendiment de cinc anys d’aprofitament de pinyes – 5.00 € cost treballs de millora = 0 / 5 any
3.2 Proposta de millores
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 del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb

Àrea de Presidència
Secretaria General

l’apartat III.2 del LOT núm.6, els plançons mínims a plantar són 143 ut.
..................................................................fins a 100 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuantse la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.
LOT núm. 7
APROFITAMENT DE PINYES A LES FINQUES DE CAN BOSC, CA L’ARENES I BELLLLOCH
PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I. DADES DEL LOT
1. Objecte
L’objecte del present document és definir les condicions tècniques que regiran en l’adjudicació de
l’aprofitament de pinyes a les finques de Can Bosc, Ca l’Arenes i Bell-lloc, propietat de la
Diputació de Barcelona, i situada dins de l’àmbit ubicades al Parc del Montnegre i el Corredor,
als municipis de Dosrius i Vilalba Sasserra.
2. Antecedents i justificació
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. Un dels
objectius generals comú en tots aquests espais naturals protegits és assolir la conservació i
millora dels sistemes naturals, fent-lo compatible amb l’aprofitament dels recursos naturals i les
activitats dels seus habitants.
Així mateix, la Diputació de Barcelona és propietària de 11.875,14 ha de forests públiques en
aquests espais naturals que, d’acord amb el que estableixen els articles 53 i 54 de la Llei 6/1988,
de 30 de març, forestal de Catalunya, gestiona directament mitjançant plans tècnics de gestió i
millora forestal (en endavant PTGMF) aprovats per la Generalitat de Catalunya. La finalitat
d’aquests plans és conèixer quines masses poblen les finques i fixar uns objectius de gestió, per
preveure a continuació les mesures necessàries per assolir-los. Els objectius es determinen tenint
en compte les condicions ecològiques, les potencialitats productives, l’estat de les masses i la
demanda local de béns i serveis.
L’any 2007 l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals va redactar el PTGMF de les finques públiques de
Can Bosc, Ca l’Arenes i Bell-lloc, ubicades al Parc del Montnegre i el Corredor, als municipis de
Dosrius i Vilalba Sasserra on es preveu, entre d’altres l’aprofitament de pinya.
3. Fitxa resum
Espai Natural:
Finques:
Municipi:
Superfície total:

PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
Can Bosc, Ca l’Arenes i Bell-lloc
Dosrius i Vilalba Sasserra
536,60 ha

Tipus d’aprofitament:
Espècie productora:

Pinya
Pi pinyer (Pinus pinea)
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Producció mitjana:
Modalitat d’aprofitament:

2.500 kg anuals
Recollida manual sobre arbre

Durada de la concessió:
Treballs mínims de millora:

5 anys
Sembra de, com a mínim, 1000 clots
Oficina tècnica del Parc del Montnegre i el Corredor
C / Església 13, 2n
-08471- Vallgorguina
tln. 93 867 94 52

Comunicacions:

II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES
1. Condicions específiques de l’aprofitament
1.1 Àmbit
Els treballs d’aprofitament de les pinyes sobre arbre consisteix en la recol·lecció amb mitjans
manuals i mecànics de les pinyes madures.
D’acord amb les previsions dels esmentats PTGMF es preveuen realitzar aprofitaments anuals
de la pinya dels pins pinyers, a totes les unitats d’actuació, atès que els pins estan disseminats
irregularment per tota la superfície.
Unitats d’actuació: la totalitat de les finques
Tipus de bosc: alzinar amb pi pinyer i arboç
Superfície: 535,60 ha
Tipus d’aprofitament: pinyes de pi pinyer
Aquesta finca està ubicada dins l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del
Paisatge de les Serres del Montnegre-Corredor (Serralada Marina), aprovat definitivament el 20
de juliol de 1989 (DOGC núm. 1300, de 01.06.90).
1.2 Calendari
Tot i que la durada recomanable d’una concessió de recollida de pinyes sobre arbre és de 3
anys, que és el període de formació del fruit, les circumstàncies actuals de climatologia i
introducció recent d’una plaga que està afectant sensiblement a les pinyes, fa que sigui oportú
plantejar una concessió per més durada, amb la finalitat de garantir que el valor mig de
producció calculat s’ajusti a l’alternança de producció que pugui presentar aquest producte en
aquest període.
El període d’aprofitament d’aquests terrenys serà per cinc temporades des del seu atorgament,
de l’1 de novembre fins el 15 de maig següent, sense possibilitat de pròrroga.
2. Condicions específiques dels treballs de millora
Els treballs de millora sempre tindran com objectiu el foment de la gestió forestal a les finques
públiques propietat de la Diputació i es faran d’acord amb el que estableixi el corresponent pla
tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF), el 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.
3.

Condicions específiques d’ús
infraestructures i edificacions

i

manteniment

dels

bens

públics:

terrenys,
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L’adjudicació d’aquest aprofitament només contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny
necessari per l’aprofitament de pinyes i pels treballs de millora, segons a l’apartat IV del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat,
pels camins de la xarxa viària de les finques objecte de concessió.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la concessió les claus dels cadenats dels
tancaments de camins imprescindibles per realitzar l’aprofitament.
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 VI del Plec de prescripcions tècniques, els paràmetres, i
els càlculs d’ingressos i costos de l’aprofitament de pinyes a efectuar al lot núm. 7, són els
següents:
Campanya: 2015-2019
Producció anual estimada: 2.500 kg
Preu pinya posat a fàbrica: 0,80 €/kg
Rendiment abastadors de pinyes: 166,6 kg/jornal
Cost jornal: 120 €/jornal
Preu pinya sobre arbre: 0,08 €/kg (10% del preu de fàbrica)
1.2. Balanç estimat
A) Ingressos
2.500 kg x 0,80 €/kg = 2.000 €
B) Despeses
15 jornals collir pinyes x 120 €/jornal = 1.800,00€
C) Balanç econòmic
Ingressos: ............................................................................. 2.000,00€
Despeses: ............................................................................. 1.800,00€
Ingressos – Despeses

........................................................

200,00€

D’acord amb les estimacions precedents, el balanç econòmic del conjunt de les actuacions és de
200,00€ euros anuals, es a dir 1.000,00 € pels cinc anys de vigència de la concessió.
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècie.
Els ingressos per l’aprofitament de les pinyes es destinaran a la realització de treballs d’increment
de la biodiversitat forestal a la finca de Ca l’Arenes, propietat de la Diputació de Barcelona i
ubicada entre les termes municipals de Dosrius. En concret aquests treballs consistiran en la
sembra de 2000 glans de surera (Quercus suber) en 1000 clots de plantació (dues glans per clot) i
amb els seus corresponents protectors. Aquests treballs de millora estan previstos en el seu
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PTGMF, redactat l’any 2007 per la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, a la seva unitat d’actuació XIV.
Conceptes:


Plantació a la unitat XIV. El cost per planta es fixa en 1 euros. La quantitat total de clots
que s’obriran serà de 1000 i se sembraran dues glans per clot (2000 glans en total).

3. Càlcul d’amidaments i cost dels treballs de manteniment i millora
Segons l’apartat VI del Plec de prescripcions tècniques, en els aprofitaments de pinyes es
transformarà la contraprestació econòmica en una contraprestació en forma de treballs de millora.
En el cas d’aquestes finques, s’ha considerat un cost de sembra a la unitat XIV de Ca l’Arenes de
1 €/ut, i per tant:


Plantació a la unitat XIV.
1000 ut x 1 €/ut = 1000 €

Per tant, el quadre resum d’amidaments i de costos d’execució dels diferents treballs de
manteniment i millora és el següent:
Reinversió
Sup. Total
(ha)

Unitat
Ca l'Arenes
XIV

26,46

Concepte Actuació
Sembra

Cost unit. (€/ut)

Unitats

1
1000
Total cost reinversió

Cost (€)
1.000,00
1.000,00

3.1 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 menys el cost dels treballs de millora (sembra) que es realitzen a la
finca de Ca l’Arenes:
Vn = 1.000 € rendiment de cinc anys d’aprofitament de pinyes – 1.000 € cost treballs de millora = 0 / 5 any
3.2 Proposta de millores
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 a l’alça del total de clots a sembrar on es realitzaran els treballs de millora a
la unitat XIV de Ca l’Arenes, propietat de la Diputació de Barcelona. Els clots mínims a
sembrar són 1000 ut (mínim de dos glans de surera (Quercus suber) per
clot)................................................................................fins a 100 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin els clots mínims a sembrar (1000 ut) 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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VIII.PLÀNOLS DELS LOTS
LOT NÚM. 1, NÚM. 2, NÚM. 3, NÚM. 4, NÚM. 5 I NÚM. 6. PLÀNOL REFERIT A
L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL
DE PINYES A LES FINQUES DE LA VALL, LES REFARDES, L’INUR, MARQUET, LA
MUNTADA, LA MORELLA, LA MOLA, BAGA DEL DALMAU, CASTELLASSA DEL
DALMAU, LES ARENES, SOT DE LA CARDA, ALZINA DEL SAL·LARI, MATARRODONA,
HOSTALETS DEL DAVÍ, LA MATA, COMA D'EN VILA, PUJOL DEL LLOBET, COSTA DE
LA MATA, L'OBAC I TORRENT DE L'ESCAIOLA, DINS DEL PARC DE SANT LLORENÇ
DEL MUNT I L’OBAC. PLÀNOL DE SITUACIÓ.
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LOT NÚM. 7. PLÀNOL REFERIT A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL PER
A L’APROFITAMENT ESPECIAL DE PINYES A LES FINQUES DE CAN BOSC, CA
L’ARENES I BELL-LLOCH, DINS DEL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR.
PLÀNOL DE SITUACIÓ.

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
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Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
20.- Dictamen de data 21 de juny de 2016, pel qual es proposa aprovar el conveni
de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments
d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès,
Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià,
Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, l’Associació de
Propietaris Forestals Serralada Litoral Central per a l’aprovació i execució del
Pla Marc de Restauració i Millora Forestal per a la Prevenció d’Incendis
Forestals, per un import de 70.000 € (setanta mil euros).
“Atès que els boscos mediterranis presenten, a gran part de la seva superfície, un estat
d'abandonament i una manca de gestió forestal que els fa susceptibles a patir els amb
major intensitat els efectes de les pertorbacions naturals, com els incendis, les ventades,
les nevades o les plagues.
Vist que aquesta situació s’agreuja si la planificació i la gestió es fa de forma individual, i
més encara si les finques són de reduïdes dimensions.
Vist que aquesta realitat provoca que a gran part de la superfície forestal de la província
de Barcelona sigui necessari promoure, estimular i potenciar la gestió forestal, per tal de
prevenir els efectes de les pertorbacions naturals, millorar l'estat dels nostres boscos, la
conservació de la biodiversitat i dinamitzar el sector econòmic forestal.
Atès que dins el grup de pertorbacions naturals que poden afectar els boscos
mediterranis, els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal del
que formen part els municipis, i que, quan es produeixen, comencen uns processos de
regeneració natural que cal potenciar per assegurar la persistència de les masses
forestals.
Atès que establir i gestionar un projecte de gestió forestal agrupada a través del foment
de les associacions de propietaris forestals té més possibilitats de reeixir en les actuals
circumstàncies econòmiques i socials, i que, a més, una iniciativa d’aquestes
característiques estableix una col·laboració lleial entre les institucions públiques i les
institucions privades que agrupen les finques forestals de propietat particular.
Atès que el desenvolupament d’un projecte d’aquestes característiques, que comprometi
i motivi als municipis i als propietaris forestals, garantirà tenir, en el futur, uns boscos
gestionats en millors condicions i amb un menor risc d’incendi.
Vist que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.
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Vist que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d'Incendis Forestals (en endavant, OTPMIF) desenvolupa, des de l'any 1999,
una línia de suport als municipis en matèria de gestió forestal per a la restauració de
zones afectades per pertorbacions naturals i per a la prevenció d'incendis forestals.
Atès que el suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la redacció i revisió de
Plans forestals i en l'aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els
municipis de la demarcació de Barcelona.
Vist que els Ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles,
Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Maria de
Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, en virtut de
les competències que estableix el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya 2/2003 de 28 d’abril en els articles: 66.3,c), d), f) i n); i la Llei de Bases de
Règim Local 7/1985 de 2 d’abril en els seus articles 25.2, c) i f), 36.1, b), considerant que
no poden ser aliens a la situació de la superfície forestal dels seus termes municipals,
tenen el propòsit de donar suport, en la mesura que els hi permetin els seus recursos
tècnics i econòmics, a les iniciatives territorials.
Vist que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, constituït el 15 de maig de 1992, que
gestiona el territori protegit per l’EIN La Conreria – Sant Mateu – Céllecs (DECRET
150/2013, de 9 d'abril, pel qual s’aprova la modificació del Pla d’espais d’interès natural
(PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, en relació amb l’espai de la
Conreria – Sant Mateu – Céllecs), el gestiona d’acord amb el Pla Especial de protecció
del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.(RESOLUCIÓ
MAH/1686/2004, de 4 de juny, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 25 de maig
de 2004) té com un dels eixos principals el foment de la millora i gestió dels boscos, així
com la vigilància i la prevenció d’incendis.
Vist que les Associacions de Propietaris Forestals són entitats privades amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense
ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal
promoure la gestió forestal a les finques dels seus associats.
Atès que l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central, constituïda
l'any 2014, considera de gran interès establir un pla a llarg termini per a la gestió conjunta
d'alguns aspectes vinculats amb l'activitat forestal, especialment aquells directament
relacionats amb la prevenció d’incendis i la restauració i millora dels hàbitats forestals
afectats per pertorbacions naturals.
Atès que la Diputació de Barcelona ha elaborat, a petició dels ajuntaments implicats, un
Pla Marc de Restauració i Millora Forestal per a la prevenció d’incendis forestals a l’àmbit
de treball definit pels ajuntaments signants d’aquest conveni, amb l'objectiu de concretar
els treballs a realitzar a les zones estudiades, establir els models de gestió a seguir i la
metodologia de treball, calcular els rendiments i costos dels mateixos, i servir d'accions
demostratives de les actuacions necessàries a realitzar en zones similars.
Vist que aquest Pla definirà i valorarà les actuacions de prevenció d’incendis i a realitzar a
les zones de major risc, que seran classificades com a zones d’actuació prioritària.
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Vist que aquest Pla s'anirà executant d'acord amb les previsions pressupostàries dels
òrgans participants en aquest conveni i de la voluntat dels propietaris públics i privats a
participar-hi.
Atès que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que
la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni
que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats
positius.
Vist que la Diputació de Barcelona per assolir els objectius previstos, d’acord amb el
que estableix l’esmentat conveni, concedirà a l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Litoral Central la quantia màxima de setanta mil euros (70.000,00 €).
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència del Ple de la Corporació, per
majoria simple, en aplicació de l'article 33.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en no haver estat delegada en cap altre
òrgan
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.- APROVAR el conveni de col·laboració i l’annex al conveni, que recull el
programa d’actuacions per l’any 2016, entre la Diputació de Barcelona, els
ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del
Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià,
Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, l'Associació de Propietaris
Forestals Serralada Litoral Central per a l’aprovació i execució del Pla Marc de
Restauració i Millora Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals, que es transcriu
a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS
AJUNTAMENTS D’ALELLA, ARGENTONA, CABRERA DE MAR, CABRILS,
MARTORELLES, MONTORNÈS DEL VALLÈS, ÒRRIUS, PREMIÀ DE DALT, LA ROCA
DEL VALLÈS, SANTA MARIA DE MARTORELLES, TEIÀ, TIANA, VALLROMANES,
VILANOVA DEL VALLÈS I VILASSAR DE DALT, EL CONSORCI DEL PARC DE LA
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SERRALADA LITORAL I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DE LA
SERRALADA LITORAL CENTRAL, PER A L’APROVACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA MARC
DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat
d’acord amb el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número 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), assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 13 de novembre de 2015
(BOPB de 26.11.2015).
AJUNTAMENT D’ALELLA, representat per l’alcalde-president, l’Il·lm. Sr. Andreu Francisco
Roger assistit per el secretari-interventor de la Corporació, el Sr. Felix Jose Valdes Conde.
AJUNTAMENT D’ARGENTONA, representat per l’alcalde-president, l’Il·lm. Sr. Eudald Calvo
Català, assistit per la secretària-interventora de la Corporació, la Sra. Amparo Martín Muyo.
AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR, representat per l’alcalde-president, l’Il·lm. Sr. Jordi
Mir Boix, assistit per el secretari-interventor de la Corporació, el Sr. Francesc Simona Altimir.
AJUNTAMENT DE CABRILS, representat per l’alcaldessa-presidenta, l’Il·lma. Sra. Avelina
Morales Serra, assistit per la secretària-interventora de la Corporació, la Sra. Rebeca Just
Cobos.
AJUNTAMENT DE MARTORELLES, representat per l’alcalde-president, l’Il·lm. Sr. Marc
Candela Callado, assistit per la secretària-interventora de la Corporació, la Sra. Montserrat
Torrents Pedragosa.
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS, representat per l’alcalde-president, l’Il·lm.
Sr. José Antonio Montero Domínguez, assistit per la secretària-interventora de la
Corporació, la Sra. M. Júlia Cid Barrio.
AJUNTAMENT D’ÒRRIUS, representat per l’alcalde-president, l’Il·lm. Sr. Jordi Rull Claus,
assistit per el secretari-interventor de la Corporació, el Sr. Ferran Martori Mas.
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, representat per l’alcalde-president, l’Il·lm. Sr. Josep
Triadó Bergés, assistit per la secretària-interventora de la Corporació, la Sra. Mireia Boté
Massagué.
AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS, representat per l’alcalde-president, l’Il·lm. Sr.
Albert Gil Gutiérrez, assistit per la secretàrai-interventora de la Corporació, la Sra. M. Dolors
Melero Guirao.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MARTORELLES, representat per l’alcalde-president,
l’Il·lm. Sr. Julian Trapero Frías, assistit per la secretària-interventora de la Corporació, la
Sra. Laura Naveros Ferrer.
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AJUNTAMENT DE TEIÀ, representat per l’alcalde-president, l’Il·lm. Sr. Andreu Bosch
Rodoreda, assistit per el secretari-interventor de la Corporació, el Sr. José M. Blanco
Ciurana.
AJUNTAMENT DE TIANA, representat per l’alcaldessa-presidenta, l’Il·lma. Sra. Esther Pujol
Martí, assistit per el secretari-interventor de la Corporació, el Sr. Pau-Manuel Sanz
Giménez.
AJUNTAMENT DE VALLROMANES, representat per l’alcalde-president, l’Il·lm. Sr. David
Ricart Miró, assistit per el secretari-interventor de la Corporació, el Sr. Manuel Ramal Mata.
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS, representat per l’alcaldessa-presidenta,
l’Il·lma. Sra. Yolanda Lorenzo García, assistit per la secretària-interventora de la Corporació,
la Sra. Rosa Samón Martínez.
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, representat per l’alcalde-president, l’Il·lm. Sr.
Xavier Godàs Pérez, assistit per el secretari-interventor de la Corporació, el Sr. Bernat Calvo
Catala.
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL, representat pel President, Sr.
Andreu Bosch i Rodoreda, assistit pel secretari del Consorci, el Sr. Santiago Pérez Olmedo.
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DE LA SERRALADA LITORAL CENTRAL,
representat pel President, Sr. Joan Bertran Nadal, assistit pel secretari de l’Associació, el Sr.
Jaume Tolrà Pascual.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que els boscos mediterranis presenten, a gran part de la seva superfície, un estat
d'abandonament i una manca de gestió forestal que els fa susceptibles a patir els amb
major intensitat els efectes de les pertorbacions naturals, com els incendis, les ventades,
les nevades o les plagues.

II.

Que aquesta situació s’agreuja si la planificació i la gestió es fa de forma individual, i més
encara si les finques són de reduïdes dimensions.

III.

Que aquesta realitat provoca que a gran part de la superfície forestal de la província de
Barcelona sigui necessari promoure, estimular i potenciar la gestió forestal, per tal de
prevenir els efectes de les pertorbacions naturals, millorar l'estat dels nostres boscos, la
conservació de la biodiversitat i dinamitzar el sector econòmic forestal.

IV.

Que dins el grup de pertorbacions naturals que poden afectar els boscos mediterranis,
els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal del que formen
part els municipis, i que, quan es produeixen, comencen uns processos de regeneració
natural que cal potenciar per assegurar la persistència de les masses forestals.

V.

Que establir i gestionar un projecte de gestió forestal agrupada a través del foment de
les associacions de propietaris forestals té més possibilitats de reeixir en les actuals
circumstàncies econòmiques i socials, i que, a més, una iniciativa d’aquestes
característiques estableix una col·laboració lleial entre les institucions públiques i les
institucions privades que agrupen les finques forestals de propietat particular.
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VI.

Que el desenvolupament d’un projecte d’aquestes característiques, que comprometi i
motivi als municipis i als propietaris forestals, garantirà tenir, en el futur, uns boscos
gestionats en millors condicions i amb un menor risc d’incendi.

VII.

Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.

VIII.

Que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d'Incendis Forestals (en endavant, OTPMIF) desenvolupa, des de l'any 1999,
una línia de suport als municipis en matèria de gestió forestal per a la restauració de
zones afectades per pertorbacions naturals i per a la prevenció d'incendis forestals.

IX.

Que el suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la redacció i revisió de Plans
forestals i en l'aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els municipis de
la demarcació de Barcelona.

X.

Que els Ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles,
Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Maria de
Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, en virtut de
les competències que estableix el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya 2/2003 de 28 d’abril en els articles: 66.3,c), d), f) i n); i la Llei de Bases de
Règim Local 7/1985 de 2 d’abril en els seus articles 25.2, c) i f), 36.1, b), considerant que
no poden ser aliens a la situació de la superfície forestal dels seus termes municipals,
tenen el propòsit de donar suport, en la mesura que els hi permetin els seus recursos
tècnics i econòmics, a les iniciatives territorials.

XI.

Que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, constituït el 15 de maig de 1992, que
gestiona el territori protegit per l’EIN La Conreria – Sant Mateu – Céllecs (DECRET
150/2013, de 9 d'abril, pel qual s’aprova la modificació del Pla d’espais d’interès natural
(PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, en relació amb l’espai de la
Conreria – Sant Mateu – Céllecs), el gestiona d’acord amb el Pla Especial de protecció
del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.(RESOLUCIÓ
MAH/1686/2004, de 4 de juny, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 25 de maig
de 2004) té com un dels eixos principals el foment de la millora i gestió dels boscos, així
com la vigilància i la prevenció d’incendis.

XII.

Que les Associacions de Propietaris Forestals són entitats privades amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense
ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal
promoure la gestió forestal a les finques dels seus associats.

XIII.

Que l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central, constituïda l'any
2014, considera de gran interès establir un pla a llarg termini per a la gestió conjunta
d'alguns aspectes vinculats amb l'activitat forestal, especialment aquells directament
relacionats amb la prevenció d’incendis i la restauració i millora dels hàbitats forestals
afectats per pertorbacions naturals.

XIV.

Que la Diputació de Barcelona ha elaborat, a petició dels ajuntaments implicats, un Pla
Marc de Restauració i Millora Forestal per a la prevenció d’incendis forestals a l’àmbit de
treball definit pels ajuntaments signants d’aquest conveni, amb l'objectiu de concretar els
treballs a realitzar a les zones estudiades, establir els models de gestió a seguir i la
metodologia de treball, calcular els rendiments i costos dels mateixos, i servir d'accions
demostratives de les actuacions necessàries a realitzar en zones similars.
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XV.

Que aquest Pla definirà i valorarà les actuacions de prevenció d’incendis i a realitzar a
les zones de major risc, que seran classificades com a zones d’actuació prioritària.

XVI.

Que aquest Pla s'anirà executant d'acord amb les previsions pressupostàries dels
òrgans participants en aquest conveni i de la voluntat dels propietaris públics i privats
a participar-hi.

XVII. Que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les parts
manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que
estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats
positius.
XVIII. Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord del Ple, en sessió ordinària, de
data xxxxxx.
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte i àmbit del conveni
L'objecte del present conveni és establir les bases de col·laboració entre els Ajuntaments
d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià
de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del
Vallès i Vilassar de Dalt, l'Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central (en
endavant l'associació), i la Diputació de Barcelona, per a l'aprovació i execució del Pla Marc
de Restauració i Millora Forestal per a la prevenció d’incendis (en endavant Pla Marc),
adjuntat com annex 1 al present conveni.
Segon.- Contingut del Pla Marc
El Pla Marc és el document tècnic que defineix les actuacions de restauració i millora
forestal per a la prevenció d’incendis forestals que cal realitzar a l'àmbit de treball dels
municipis signants del conveni, els objectius de cadascuna d'aquestes actuacions, els
models de gestió i els mètodes que han de seguir-se per aconseguir aquests objectius.
Concretament conté:
 La classificació de la superfície forestal de l'àmbit de treball.
 La delimitació de les zones d’actuació prioritària en matèria de prevenció d’incendis
forestals.
 L'inventari forestal per a la caracterització de les tipologies forestals d'aquestes zones.
 Les actuacions a realitzar en termes de restauració, millora forestal i prevenció
d'incendis, necessàries per a cada una de les tipologies forestals diferenciades.
 Els models de gestió que s’aplicaran a cada tipologia de boscos.
 Els mètodes de treball que es realitzaran en l’aplicació d’aquests models.
 El calendari i programa de treball.
 El seguiment tècnic que es realitzarà per a valorar l'assoliment dels objectius del Pla
Marc.
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Tercer.- Gestió i execució del Pla Marc
La gestió i execució del Pla Marc correspondrà a l'associació, i es realitzarà amb el suport
tècnic de la resta d’entitats signants del conveni i el suport tècnic i econòmic de la Diputació
de Barcelona, d'acord amb el pacte sisè d'aquest conveni. No podran acollir-se a aquest Pla
Marc els terrenys classificats com urbans en el planejament.
El Pla Marc s'executarà mitjançant l'establiment de programes d'actuacions anuals. Per a
l'any 2016, les actuacions a executar s'adjunten com a annex al present conveni, i per a la
resta d'anualitats, la comissió de seguiment del conveni prevista al pacte desè,
s’encarregarà de la definició i proposta del programa d’actuacions. L’aprovació dels
programes d’actuacions que hagi procedit redactar, haurà de ser ratificada pels respectius
òrgans de govern de les parts intervinents.
Aquests programes definiran el tipus d'actuacions del Pla Marc a realitzar i els municipis on
es localitzen aquestes accions. Al final de cada any, s'emetrà una acta de la comissió de
seguiment per concretar on s'han localitzat les actuacions seleccionades, determinant-ne la
propietat, el codi de la parcel·la cadastral on s'ha intervingut, la superfície treballada i el cost
de les actuacions.
Quart.- Gestió dels programes d'actuacions
La gestió dels programes d'actuacions correspon a l'associació, amb el suport tècnic de la
comissió de seguiment i el suport tècnic i econòmic de les institucions signants del present
conveni.
L'associació executarà els treballs previstos als programes d’actuacions, prèvia signatura
d'un contracte privat amb cada un dels seus associats interessats.
Cinquè.- Finançament dels programes d'actuacions
Els programes d'actuacions es finançaran amb les aportacions dels signants del conveni, en
la forma i quanties que s'especifiquin d'acord amb la disponibilitat pressupostària de l'any en
curs, i segons les actuacions establertes en aquests programes. A aquestes quanties
podran sumar-se ajuts d'altres entitats públiques o privades.
Sisè.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i
econòmiques, a:
 Posar a disposició del Pla Marc, durant la seva execució, un tècnic enginyer forestal i un
capatàs forestal de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals per la
direcció i seguiment dels treballs forestals a realitzar.
 Facilitar els inventaris, la cartografia i tota la informació que disposa que pugui ser
d'utilitat per a l’execució del Pla Marc.
 Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que es
convoquin.
 Participar en l’elaboració dels programes d’actuacions, que es definiran i es proposaran
en el si de la comissió de seguiment, prevista en el pacte desè.
 Aportar el cost econòmic per a l’execució del Pla Marc, tal i com s'indica al pacte dotzè
d'aquest conveni, relatiu a l’import del conveni. Aquesta aportació serà lliurada a
l'associació d'acord amb el pacte tretzè del present conveni.
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 Recolzar a l'associació davant d'altres administracions i institucions per facilitar l'execució
dels programes d'actuacions.
 Assessorar i donar informació actualitzada a l'associació sobre el sector forestal per
facilitar tot tipus de contractació.
 Posar a disposició la pòlissa de responsabilitat civil, contractada per la Diputació de
Barcelona, i que dóna cobertura a les Associacions de Propietaris Forestals.
Setè.- Compromisos dels Ajuntaments
Els Ajuntaments signants del conveni es comprometen, en la mesura de les seves
possibilitats tècniques i econòmiques, a:
 Facilitar a l'associació tota la informació sobre el planejament municipal que incideixi en
la superfície forestal del municipi.
 Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que es
convoquin.
 Participar en l'elaboració dels programes d'actuacions, que es definiran i es proposaran
en el si de la comissió de seguiment, prevista al pacte desè.
 Agilitzar i simplificar tots els tràmits de competència municipal relacionats amb l'execució
dels treballs inclosos en el Pla Marc.
 Divulgar el Pla Marc de l'associació entre els propietaris forestals del municipi.
 Atendre qualsevol petició i/o reclamació des de la propietat privada o altres Ens aliens al
conveni.
Vuitè.- Compromisos del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral es compromet, en la mesura de les seves
possibilitats tècniques i econòmiques, a:
 Participar en l'elaboració dels programes d'actuacions, que es definiran i es proposaran
en el si de la comissió de seguiment, prevista al pacte desè.
 Facilitar el coneixement de la propietat mitjançant la seva base de dades de propietaris
forestals.
 Divulgar l’associació i les actuacions previstes al Pla Marc entre els propietaris forestals
dels municipis afectats.
 Impulsar l’aprofitament del producte de la gestió forestal com a biomassa i fomentar-ne
l’ús com a combustible en equipaments públics del parc i dels municipis.
Novè.- Compromisos específics de l'Associació de Propietaris Forestals Serralada
Litoral Central
L'associació es compromet, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i
econòmiques, a:
 Gestionar el Pla Marc amb els suports que s'especifiquen en el present conveni, incloent
la realització del procediment d'adjudicació i contractació dels treballs a empreses
forestals.
 Participar en l'elaboració dels programes d'actuacions, que es definiran i es proposaran
en el si de la comissió de seguiment, prevista al pacte desè.
 Planificar i gestionar els programes d'actuacions en la forma especificada en el present
conveni.
 Signar a cada un dels seus associats, als que es realitzarà treballs derivats dels
Programes d'actuacions, un contracte privat amb les característiques i continguts iguals
al que s'adjunta al Pla Marc.
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 Signar amb les empreses forestals a qui encarregui els treballs silvícoles un contracte
privat acompanyat d'un plec de condicions per la correcta execució dels treballs
adjudicats d'acord amb els programes d'actuacions.
 Obtenir de la Generalitat de Catalunya i de les administracions públiques que
corresponguin els permisos necessaris per a l'execució del Pla Marc.
Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment del conveni és l'òrgan paritari per a la interpretació del present
conveni, la seva execució, la proposta, definició i redacció dels programes d'actuacions i la
proposta de modificacions del propi conveni.
Objecte: la comissió té per objecte:
 Informar i estar informada de l’estat de l’execució del Pla Marc i dels programes
d'actuacions.
 Acordar els treballs de restauració i millora forestal per a la prevenció d’incendis forestal
a realitzar durant els anys de vigència del conveni, d'acord amb el Pla Marc i a partir de
la redacció dels programes d'actuacions.
 Realitzar el seguiment de l’execució dels programes d'actuacions.
 Aixecar acta al final de cada anualitat per concretar les actuacions realitzades del Pla
Marc.
 Valorar les incidències que es puguin produir durant l’execució dels programes
d'actuacions per a fer propostes de millora.
 Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri aquest conveni.
 Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació.
Composició: La comissió estarà integrada com a mínim pels membres següents:
 Un representant de cada un dels ajuntaments signants del conveni.
 Un representant del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
 Un representant de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central (el
president o la persona qui delegui).
 Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
de la Diputació de Barcelona, que actuarà de Secretari de la Comissió.
Funcionament: La comissió aprovarà, per unanimitat dels seus membres, les seves pròpies
normes internes de funcionament que no podran alterar ni l’objecte ni la composició de la
mateixa. En el cas que no es pugui assolir l’acord dels seus membres per establir-ne unes
altres o no es considerés necessari fixar-ne unes de noves, s’adoptaran les següents:
La comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb l’objecte de:
 Conèixer l’estat d’execució del Pla Marc.
 Determinar, si procedeix, els treballs a executar del Pla Marc durant l’any en curs, és a
dir, decidir el programa d'actuacions anual.
 Proposar millores per l’exercici pressupostari del següent any.
 Proposar modificacions per millorar el contingut del Pla Marc.
Les convocatòries de les sessions de la comissió seran fetes pel representant de la
Diputació de Barcelona designat com a secretari de la mateixa, i redactarà l'acta de la
reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que s'acordi impulsar.
La comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus
membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar.
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Les sessions de la comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb l’assistència de
dos dels seus membres un dels quals haurà de ser necessàriament el secretari.
Onzè.- Desenvolupament del conveni
Per a cada any de vigència, el conveni es desenvoluparà segons els següents paràmetres:
 Si procedeix, la comissió de seguiment establirà i acordarà els treballs a executar durant
l’any en curs, d'acord amb l'objectiu bàsic d'aquest conveni: actuacions de restauració i
millora forestal per a la prevenció d’incendis forestals. La proposta final, per a l’any en
curs, de les obres acordades i valorades per la comissió, es redactarà en una acta o
document similar, per tal que quedi constància de l’acord.
 Les obres s’executaran segons les determinacions del Pla Marc.
 El llistat de les obres aprovades es farà constar, per a l’any 2016, en l’annex al conveni, i
en ell s’especificarà l’import anual de les inversions. Per a la resta d’anualitats, l’annex
s’aprovarà d’acord amb el que s’estableix en el pacte tercer del present conveni.
Dotzè.- Import del conveni
Per tal d'assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de Barcelona
concedirà a l'Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central la quantitat
màxima de SETANTA MIL EUROS (70.000,00€) pel programa d'actuacions 2016, imputable
a l’aplicació pressupostària de l’any 2016: G/50405/17200/48902.
Per la resta d’anys, i dins de la vigència del conveni, la Diputació de Barcelona assignarà
anualment, quan procedeixi i d’acord amb la seva disponibilitat pressupostària, els recursos
econòmics necessaris per a la realització de les actuacions acordades per la comissió de
seguiment, dins de les partides dels seus pressupostos generals ordinaris. L’aportació de la
Diputació de Barcelona es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, i
prèvia aprovació del programa d’actuacions on es recullen les actuacions a realitzar, definit i
proposat en el si de la comissió de seguiment.
Tretzè.- Pagament i forma de justificació
La justificació de les actuacions detallades en el programa d’actuacions, que per a l’any
2016, s’adjunta com annex al conveni, es realitzarà mitjançant una relació valorada de les
despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes a terme, previ informe
favorable del tècnic de l’associació amb el vist i plau del cap de la Secció de Restauració i
Millora Forestal que verifiqui que s’han acomplert els objectius de col·laboració previstos,
així com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució, i una relació
valorada del President de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central de
les despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes a terme.
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per part de
la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les quanties
estipulades en el present conveni i els imports efectivament justificats. Aquesta Associació
al temps que rebrà els diners pagarà a l’/les empresa/es.
En relació a cada declaració valorada, es pagarà:
-

Base imposable + IVA, quan els conceptes justificats no suposen activitat econòmica, fet
que no permet la deducció de l’IVA.
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-

Només la base imposable, quan els conceptes justificats representin una activitat
econòmica i, per tant, l’associació, en no ser consumidor final, es pot deduir l’IVA.

El termini d’execució i de justificació de les obres serà de, com a màxim, fins el 31 de març
de 2017.
La forma de pagament i el termini de justificació pels successius anys, i dins de la vigència
del conveni, serà la mateixa que s’estableix en aquest mateix pacte.
Catorzè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una vigència de 20
anys, igual a la durada del Pla Marc.
Cada any, la comissió de seguiment haurà de proposar, per a l'aprovació pels respectius
òrgans de govern de les parts que intervinguin, el programa de les actuacions previstes
durant l'any el curs, quan procedeixi.
Pels successius anys i dins de la vigència del conveni, les quantitats anuals a aportar per la
Diputació de Barcelona es determinaran en funció de les seves disponibilitats
pressupostàries.
Quinzè.- Protecció de dades de caràcter personal
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present conveni
caldrà tenir present què les Entitats signatàries, com a responsables dels seus respectius
fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció
de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), específicament, en allò
relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers.
Les Associacions de Propietaris Forestals com a beneficiaries tindran a disposició de la
Diputació de Barcelona els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne consulta
en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la justificació de la despesa.
Les dades facilitades per les entitats indicades al punt I del present conveni seran incloses
al fitxer “Agenda i proveïdors” per al manteniment de les relacions institucionals i
administratives entre els signataris del present conveni, i al fitxer “Gestió econòmica” amb la
finalitat de la fiscalització i gestió dels pagaments. L’exercici dels drets d’accés, rectificació i
cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la Diputació de Barcelona,
Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a qualsevol altre oficina del Registre general
(http://www.diba.cat/web/registre/).
En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de les
dades no sent excessives per a les finalitats indicades al punt anterior.
La Diputació com a directora del Pla Marc tractarà les dades identificatives dels propietaris
forestals, dels usufructuaris de les finques, així com dels seus representants legals, com a
encarregada del tractament, amb la única finalitat de garantir la realització de les tasques
necessàries per a la correcta gestió de l’objecte del present conveni, i amb total sotmetiment
(incloent-hi el seu personal) a la normativa de protecció de dades, en especial la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el
Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de
forma específica, a les condicions següents:
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a. Utilitzar les dades que es faciliten, només per a la finalitat objecte d’aquest conveni.
b. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, llevat
que compti amb l’autorització expressa de les entitats responsables de les dades.
c. No contractar amb tercers cap de les prestacions que formen part de l’objecte principal
d’aquest contracte i que comporten el tractament de dades personals, llevat de serveis
auxiliars necessaris per al normal funcionament dels propis serveis de la Diputació.
d. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin
tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu objecte.
e. Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats
d’aquest encàrrec.
f. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponen
als seus treballadors afectats.
g. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell Bàsic, segons el que
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal,
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb les especificacions
següents:
h. Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de seguretat
aplicables.
i. Destruir les dades de caràcter personal tractades en el decurs de l’objecte del present
conveni, un cop finalitzat aquest.
Setzè.- Principi de responsabilització
Tots els ajuts econòmics que facilitin la Diputació de Barcelona, el Consorci del Parc de la
Serralada Litoral i els ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles,
Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles,
Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt s'entendran atorgats per a la
gestió conjunta del Pla Marc. Per tant, quan un propietari beneficiat causi baixa de l'associació
abans d'haver acabat el seu compromís contractual amb el Pla Marc, l'associació es
compromet al retorn de quantes inversions hagin facilitat les institucions públiques i que estiguin
classificades al Pla Marc com a reintegrables en cas de baixa, amb una reducció acumulable
del 5% anual de tota la inversió a partir de la seva execució.
A aquest efecte, l'associació establirà, amb els seus socis que es beneficiïn d'aquests tipus
d'ajuts, els contractes corresponents en els que figuraran les conseqüències econòmiques
d'aquesta baixa.
Dissetè.- Modificacions del conveni
Durant la vigència del conveni aquest pot modificar-se, requerint I’aprovació de la
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, com dels ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils,
Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Maria de
Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, i l’Associació de
Propietaris Forestals Serralada Litoral Central.
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Divuitè.- Causes de resolució del Conveni
Són causes de resolució del present conveni:
a) La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
b) La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni.
c) L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les
parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui
a la/les part/s complidora/es.
d) La decisió unilateral de qualsevol de les dues parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís
previ a l’altra part.
e) L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit.
f) La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.
g) Qualsevol altra causa admissible en dret.
Dinovè.- Marc normatiu del present Conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes 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 al 112, i la disposició addicional
cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vintè.- Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants
d'aquest conveni, la jurisdicció contenciós-administrativa.
PROGRAMA D’ACTUACIONS PEL 2016 DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS
AJUNTAMENTS D’ALELLA, ARGENTONA, CABRERA DE MAR,
CABRILS, MARTORELLES, MONTORNÈS DEL VALLÈS, ÒRRIUS,
PREMIÀ DE DALT, LA ROCA DEL VALLÈS, SANTA MARIA DE
MARTORELLES, TEIÀ, TIANA, VALLROMANES, VILANOVA DEL
VALLÈS I VILASSAR DE DALT, EL CONSORCI DEL PARC DE LA
SERRALADA LITORAL I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS
DE LA SERRALADA LITORAL CENTRAL, PER A L'EXECUCIÓ DEL PLA
MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL PER A LA
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE L’ÀMBIT DE L’ASSOCIACIÓ
DE PROPIETARIS FORESTALS
Obres a executar l'any 2016:

Descripció
Aclarida de millora
i selecció de tanys

Amidament
estimat
(ha)*
45 ha

Aportació
Diputació
(€)

Aportació APF
Serralada
Litoral Central
(€)

Cost total
(€)

68.306,00

0,00

68.306,00
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Descripció
Despeses generals
de funcionament
(suport laboral,
fiscal i comptable
per part d’una
gestoria)
TOTAL

Aportació
Diputació
(€)

Aportació APF
Serralada
Litoral Central
(€)

Cost total
(€)

-

1.694,00

0,00

1.694,00

45

70.000,00

0,00

70.000,00

Amidament
estimat
(ha)*

* NOTA: variarà en funció de les zones finals a treballar i del cost (€/ha) aplicat
Segons determina el citat conveni, la distribució concreta de les actuacions per municipi i
finques, quedarà detallada a l’informe tècnic final de tancament del programa d’actuacions
2016.”

Segon.- APROVAR el “Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l’àmbit de
l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central”, que s’adjunta com
a annex al present dictamen.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni
pel seu import total de setanta mil euros (70.000,00 €) a favor de l’Associació de
Propietaris Forestals Serralada Litoral Central, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50405/17200/48902 del present exercici.
Quart.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat conveni.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució als interessats, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
La presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu:
De fet, és una petita reflexió que volem fer i que la podríem haver fet en tots els punts
anteriors, però ens hem esperat al darrer punt per fer-la. Això no modificarà el nostre
vot favorable al punt, però sí que una petita reflexió.
En el fons, en aquests punts hem estat parlant d’un cert canvi en el model de gestió
dels boscos, o almenys de la part que ha de tenir la Diputació en la possibilitat de la
gestió dels boscos. Ens preocupa, en aquest sentit, dues coses:
1) Que aclarim i reforcem i col·loquem a cadascú en les seves responsabilitats.
Per tant, en aquest cas, ens sembla molt bé que intentem col·laborar i tenir una
estreta relació amb els propietaris forestals, però els propietaris forestals tenen
una responsabilitat en relació als boscos, no ho oblidem. En la mateixa línia, la
Generalitat de Catalunya té una responsabilitat entorn a la gestió dels boscos
que creiem que tampoc està fent i que, per tant, valdria la pena que reforcem
tot el què té a veure i intentar fer que la Generalitat de Catalunya tingui una
altra participació. Primera reflexió.
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2) Segona reflexió, estem parlant, més o menys indirectament, però creiem que
poc a poc, probablement, podria esdevenir així, d’un petit filó d’ocupació.
Estem parlant d’unes possibilitats de treball, en relació amb la prevenció
d’incendis, d’aprofitament de les tòfones, les pinyes..., tot el què hem estat
parlant en els punts anteriors. Per tant, creiem que val la pena que, en aquesta
línia de possible creació d’ocupació en el sector dels boscos o de la gestió dels
boscos, que també la Diputació intentés fer algun paper d’intentar que aquella
gent que, en aquests moments, està a l’atur pugui incorporar-se al treball, a
través d’aquest, de moment, “incipient” o petit filó d’ocupació que té a veure
amb l’aprofitament de les masses forestals, etc. Per tant, no només val
contractar a una empresa per que faci aquesta feina sinó també procurar que
les empreses també puguin incorporar a la feina les persones aturades de més
de, en general, de municipis que són petits i que, per tant, segurament des de
plans d’ocupació directes dels ajuntaments no es podria fer. Però sí que
pensem en què podríem intentar com a Diputació ajudar-los perquè els
ajuntaments poguessin també intentar incorporar a l’ocupació a gent dels seus
municipis.
Per tant, responsabilitat de la Generalitat i dels propietaris forestals, no les perdem de
vista i possibilitat de que sigui un filó d’ocupació que creiem que pot ser una oportunitat
que la Diputació hauria de reforçar.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió 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 CUP Poble Actiu (3).
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.- Donar compte de l’acord de la Junta de Portaveus, adoptat en reunió
celebrada el dia 23 de juny de 2016, sobre l’adhesió de la Diputació de Barcelona
a la campanya “No puc esperar!”
REUNITS
Sr. Joan Carles Garcia Cañizares. Portaveu del Grup Convergència i Unió (CiU)
Sr. Jordi Fàbrega i Colomer. Portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal (ERC-AM)
Sra. Pilar Díaz i Romero. Portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés (PSC-CP)
Sr. Arnau Funes i Romero. Portaveu del Grup ENTESA
Sr. Salvador Tovar Funes. Portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C’s)
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Sra. Maria Rovira i Torrens. Portaveu del Grup CUP-Poble Actiu (CUP-PA)
Sr. Ramon Riera Macia. Portaveu del Grup Partit Popular (PP)
Adopten per unanimitat l’acord següent en relació amb l’adhesió de la Corporació a la
Campanya NO PUC ESPERAR!
ACORD
NO PUC ESPERAR! és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones
que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós.
Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells
pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.
Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de
vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por
de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això pot suposar una
minva de la seva qualitat de vida.
L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) emet les targetes NO PUC
ESPERAR! perquè aquests pacients les utilitzin, però són els metges de les Unitats de
Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) i Serveis de l'Aparell Digestiu col·laboradors qui
les lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari. Les targetes són gratuïtes
i no són nominals, però estan numerades per a seguir un control de lliurament.
Des de l'ACCU Catalunya a Catalunya, i des de les diferents ACCU que implanten el
projecte a altres zones de l’Estat espanyol, s'intentarà arribar a acords de col·laboració
amb establiments i equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera
gratuïta i el més ràpidament possible als portadors de les targetes NO PUC
ESPERAR!.
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:
1. Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins
pacients necessiten la targeta i quins no.
2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i també informin sobre aquest
problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments al projecte, i promoguin
l'adhesió d'associacions i establiments a NO PUC ESPERAR!
3. Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l'entrada ràpida i
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió
del projecte entre els seus associats.
4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques administratives i
de suport.
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A més, NO PUC ESPERAR! és un projecte que té dues finalitats:
- Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc
i sempre que ho necessitin.
- Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats
que tenen qui les pateixen.
D'aquesta manera, NO PUC ESPERAR! contribueix significativament a millorar la
qualitat de vida d'aquests pacients.
Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties Inflamatòries
Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El projecte
NO PUC ESPERAR! està en desenvolupament continu i s’actualitza constantment tant
per la incorporació de nous pacients com per l'adhesió de nous establiments i
equipaments col·laboradors.
El projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport, a Catalunya, del Consell
Consultiu de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la
Societat Catalana de Digestologia, de l'Institut Català de la Salut, de GETECCU
(Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa), i la
col·laboració d'AbbVie.
Per tot això, La Junta de Portaveus, per unanimitat
ACORDA:
Primer.- Demanar l’adhesió de la Diputació de Barcelona al projecte NO PUC
ESPERAR! amb la finalitat de col·laborar, tot identificant les instal·lacions de la pròpia
institució per poder atendre els afectats d’aquestes malalties.
Segon.- Promoure l’adhesió dels ens municipals de la Demarcació de Barcelona al
projecte NO PUC ESPERAR!.
Tercer.- Promoure la difusió del projecte NO PUC ESPERAR! a tota la ciutadania de
l’àmbit provincial, amb especial atenció als establiments comercials a través de les
associacions professionals de comerciants o gremis.
Quart.- Promoure campanyes divulgatives sobre les malalties digestives per a tota la
ciutadania de la demarcació de Barcelona amb la col·laboració de les entitats
especialitzades.
Cinquè.- Donar trasllat de la present moció a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis
(ACCU), als ens municipals de la demarcació de Barcelona, a les entitats
municipalistes, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i al Govern de la
Generalitat de Catalunya.
I el Ple en resta assabentat i, per unanimitat, manifesta la seva adhesió al projecte.
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2.- Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona,
per un cens d’edificis municipals amb risc d’amiant.
“L’amiant és una fibra mineral que s’ha utilitzat en moltes cultures i des de l’inici dels
temps.
Generalment, l’associem a productes de construcció que poden resultar perillosos o a
alguna malaltia dels pulmons.
Es coneix amb aquest terme, “amiant”, a una família de minerals metamòrfics i
fibrosos, constituïda per silicats complexos de ferro, alumini i magnesi, principalment.
Les seves varietats principals són: el crisòtil o amiant blanc, la crocidolita o amiant blau
i la amosita o amiant marró.
L’amiant és una fibra natural que, per les seves característiques tecnològiques
excepcionals, com la seva ininflamabilitat, bona resistència tèrmica i mecànica, bona
resistència als àcids i àlcalis, resistència al pas de l’electricitat i als microorganismes
s’ha utilitzat en múltiples aplicacions d’àmbits tan diversos com en construcció,
indústria i productes de gran consum.
Cal destacar que el fet que es tractava d’un material que aportava moltes prestacions
a un preu molt assequible.
Quan parlem de fibres d’amiant estem designant un conjunt de milers de fibretes
elementals sòlidament unides en forma de feixos o agregats de fibres de diferents
longituds i diàmetres. Quan es tracta d’amiant friable aquestes poden separar-se amb
facilitat longitudinalment en fibres cada cop més fines fins arribar a les fibretes de
grandària microscòpica. Cada fibra està formada per milers de fibretes. D’un feix d’un
mil·límetre de diàmetre d’amiant en poden sortir unes 50.000 fibres respirables. Per la
petita dimensió i la forma romanen en l’aire com núvols invisibles durant llargs
períodes de temps, i poden ser transportades per corrents d’aire fins a distàncies
considerables.
Amiant = incorruptible. Asbest = incombustible
La denominació d’asbest s’utilitza més a Amèrica i al nord d’Europa, mentre que la
d’amiant s’usa en els països mediterranis.
L’any 2001, l’amiant va ser prohibit (ús, comercialització i distribució) a l’Estat
espanyol. Entre els anys 30 i el 2001, milions de tones d’amiant van ser importades.
L’ús de l’amiant es va estendre per molts sectors però principalment en el sector de la
construcció. Dins d’aquest sector, l’amiant-ciment = fibrociment, en forma de plaques
planes i ondulades per cobertes i parets pluvials, dipòsits i canalitzacions i baixants
d’aigua, sortides de fum, aeroconductors d’aire, jardineres, etc.
Milions de tones d’amiant en pols varen ser importades. Bona part d’aquests elements
són visibles als nostres ulls però també és cert que tenim molt d’amiant-ciment ocult,
invisible. Com a material cancerigen que és i que de forma permanent conviu amb
nosaltres, cal primer de tot identificar-lo, saber on està. El que no veiem també hem de
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ser tècnicament hàbils per detectar-lo. Possiblement l’hem camuflat pintant a sobre
d’ell per exemple. Com també hem de ser suficientment professionals com per saber
intuir la seva presència sense veure’l. Gràcies a la documentació, registres del propi
edifici o instal·lació, podem arribar a sospitar per exemple, que amagat dins d’un fals
sostre pot haver amiant projectat, tubs calorifugats amb amiant, etc.
Si important és la seva identificació, igual d’important és avaluar el seu estat de
degradació. Un aspecte aquest, bàsic per determinar si la seva vida útil està apunt de
finalitzar o cal retirar el més aviat possible el material-element analitzat i avaluat en
front el risc de dispersió de fibres d’amiant a geoentorn immediat. No solament això,
aquesta degradació avaluada, cal ser conscients que posa en risc d’exposició a amiant
moltes persones. Unes persones directament relacionades amb l’escenari o tercers
persones que en cap moment tenen res a veure amb l’escenari degradat.
Si no fem res al respecte vers la identificació, avaluació de l’amiant instal·lat en els
nostres edificis i instal·lacions el nombre de malalties associades a l’amiant entre
persones que no han tractat mai amb l’amiant: EXPOSICIÓ PASSIVA aniran
augmentant.
A tall d’exemple l’amiant provoca asbestosis, mesotelioma, mesotelioma pleural,
càncer de pulmó i altres malalties producte de l’exposició domèstica o ambiental:
Exposició passiva.
Cal doncs un esforç institucional per potenciar aquest tipus d’activitat. Cal potenciar,
d’una o altre manera, la necessitat de que tots els municipis disposin d’un cens
d’edificis amb la identificació, avaluació de l’amiant existent i el full de ruta a seguir.
Un cens que ha de començar òbviament pels edificis i instal·lacions municipals:
poliesportius, piscines, edificis de pública concurrència, teatres, guarderies, escoles,
residències, biblioteques, teatres, etc., construïts entre els anys 1940 i 2000.
Hem de ser conscients, plenament conscients, que l’amiant, en les seves múltiples
formes, està present en les nostres vides. Cal doncs com a primer pas, clau, saber on
està i com està.
Aquesta tasca a desenvolupar requereix de persones tècnicament capacitades,
formades. La activitat d’identificació i avaluació d’amiant (IAA) en els edificis i
instal·lacions és d’una transcendència enorme. El/la tècnic que la desenvolupi sap la
repercussió higiènica, social i legalment penada, d’una IAA mal executada.
Certament que tots els processos associats a la intervenció sobre l’amiant són
importants. Però cal començar molt bé amb el primer de tots, el d’identificació i
avaluació de l’amiant. Una correcta o incorrecta identificació, una presa de mostres
representativa o insuficient, o una avaluació del material mal argumentada o
incomplerta, comporta un problema de consciència. Determina la planificació d’una
correcta o incorrecta estratègia preventiva / correctiva de l’escenari inspeccionat amb
repercussió directa sobre les persones.
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És competència i responsabilitat de la Propietat de l’edifici i instal·lació, saber on té i
com està aquest cancerigen i que ha de fer periòdicament, si és el cas, per mantenir-lo
en bon estat.
Cal recordar que qualsevol intervenció sobre l’amiant en els nostres edificis o
instal·lacions públiques o privades, és una activitat reservada a persones i empreses:
empresaris/es, treballador/es socialment responsables i tècnicament solvents.
Tots i cadascun dels processos que intervenen fins que l’amiant ha estat dipositat en
l’abocador homologat, han d’ésser executats amb professionalitat, rigor i respecte
també a tercers.
Cal recordar que l’amiant no és una qüestió que afecta estrictament a l’àmbit laboral
ja que treballadors que intervenen en ell sinó treballadors/es que estan exposats sense
saber-ho=Malaltia professional: Exposició Activa/Inadvertida.
És també una qüestió mediambiental: residus, transport, gestió: Exposició passiva i
finalment i principal una qüestió de salut pública.
És per això que el grup CUP-PA a la Diputació de Barcelona proposa al Ple l’adopció
dels següents ACORDS:
1. Crear una Comissió multinivell i interdisciplinar per a impulsar l’estudi de l’amiant
als edificis públics de la demarcació de Barcelona.
2. Col·laborar amb els ajuntaments de la demarcació que ho sol·licitin per a
l’elaboració de censos d’edificis municipals amb risc d’amiant i potenciarà la
formació del personal tècnic municipal. Especialment per a la localització,
identificació i avaluació de l’amiant visible i ocult ubicat en els nostres edificis i
instal·lacions de pública concurrència (escoles bressol, centres de primària, etc.).
3. Comunicar els presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya (Passeig del Taulat, 266-270,
08019 Barcelona), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer
de València, 231, 08007 Barcelona), a la Federació de Municipis de Catalunya
(Via Laietana, 33, 08003 Barcelona)i Associació de Municipis per la
Independència (Carrer de la Ciutat, 1, 08500 Vic), a tots els grups del Parlament
de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona) i als 311 municipis de la
demarcació de Barcelona.”
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Aprofitem també per donar la benvinguda,
a aquest Plenari, a l’entitat que promou aquesta moció i que ha recollit, en aquest cas,
el Grup CUP-Poble Actiu.
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Com vostè també ha fet, saludar la presència del senyor Lluís Mallart i
agrair la seva col·laboració en l’elaboració d’aquesta moció.
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De què estem parlant? Estem parlant d’un tema que, des de la CUP-Poble Actiu,
entenem que és de màxima rellevància pública. Entenem que és una moció que aspira
a ser transversal perquè el tema del qual tracta ho és. Estem parlant d’un greu
problema mediambiental; estem parlant d’un greu problema de salut laboral i, també,
d’un problema de salut pública. Fent el paral·lelisme que es feia amb determinades
polítiques de prevenció del tabaquisme, podríem dir que “l’amiant mata”.
Què és l’amiant? L’amiant és un material ininflamable, és un material que té bona
resistència tèrmica i mecànica i, és un material que té una gran resistència al pas de
l’electricitat. Aquestes característiques cap els anys setanta, especialment, van fer que
l’amiant tenia moltes prestacions que es podrien assumir a un preu molt assequible.
Era i és un material que no es pot corrompre i, a més a més, és un material
incombustible. Tot això va fer que l’amiant, també conegut com l’asbest, s’importés
moltíssimes tones al llarg de dècades i dècades. També al Vallès vam tenir el que
poden anomenar com el “punt zero” de l’amiant a tot l’Estat, amb la fàbrica d’uralita a
Cerdanyola del Vallès. L’amiant està prohibit, a l’Estat espanyol, des de l’any 2001
però hem de recordar que, ja des dels anys trenta, com dèiem, s’ha anat important de
manera massiva. A més a més, perquè sempre associem l’amiant amb les teulades de
gimnasos, etc., hem de veure o hem de pensar que tenim molt d’amiant que està ocult
en els nostres edificis, tant en les nostres llars com en els edificis públics municipals.
És a dir, hi ha molt d’amiant ocult, molt de ciment ocult, que és invisible, però no pel fet
que sigui invisible perd la seva categoria de material que genera càncer; és cancerigen
i, per tant, el primer que han de fer les institucions públiques és procedir a la seva
identificació.
A més a més de la seva identificació i d’aquesta presència oculta, o no, el què hem de
fer és avaluar l’estat de degradació perquè, en segons quines condicions, no és
únicament que no, si no el toques no hi ha perill, sinó que hi ha determinats àmbits en
els quals, aquest material es corromp i aquesta degradació pot començar a partir dels
quaranta anys de vida. Per tant, si entenem que els anys setanta i els anys vuitanta
han estat anys d’utilització massiva de la uralita, per tant, estem en aquest punt en
què cal revisar l’estat de degradació per evitar greus problemes, entenem, de salut
pública. Perquè hi ha una qüestió que és l’exposició passiva que, sense cap mena de
dubte, al llarg del temps anirà augmentat.
Per tant, entenem que la Diputació és una institució, un àmbit molt avinent per
impulsar, d’alguna manera i amb la col·laboració de tots els ajuntaments i, també,
altres institucions, per a l’elaboració d’aquest cens d’edificis, amb la identificació de
l’amiant que hi ha en aquests edificis, especialment, als edificis i les instal·lacions
municipals. Hem de pensar que hi ha poliesportius amb amiant, que hi ha piscines
amb amiant, que hi ha edificis de pública concurrència amb amiant, entre els quals
podem destacar les escoles. Les escoles de zero a tres, la majoria d’aquests centres
d’escoles bressol són de titularitat municipal i, per tant, hi hem d’actuar. I, a més a
més, totes les escoles de primària, encara que el personal el posi el Departament
d’Ensenyament, el manteniment dels edificis de les escoles públiques de primària,
d’infantil i primària, són de titularitat pública municipal. Per tant, entenem que la
Diputació ha de donar resposta a aquests espais, a més a més, d’altres centres com
biblioteques, teatres, etc., construïts a partir dels anys quaranta i fins a l’any 2000 quan
es va prohibir l’ús de l’amiant.
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A més a més, bé, acabant dient que, vulguem o no, podem mirar cap a una altra
banda, però aquesta problemàtica hi és. Aquesta problemàtica està present a les
nostres vides i que la nostra obligació és saber on està i com està i actuar en
conseqüència. A partir d’aquí, entenem que aquesta feina transversal que hem de fer
entre tots i totes ha d’arribar al màxim nombre de centres públics municipals.
Agrair, a l’avançada, l’orientació de vot dels Grups que donin suport a la proposta.
A continuació intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
“Sin que sirva de precedente, estamos de acuerdo con la moción y la propuesta que
presenta la CUP y es cierto, como comentaba, que el municipio de Cerdanyola lo ha
sufrido y que la fábrica de uralita que se encontraba situada allí; también es cierto que
Castelldefels ha sido uno de los municipios también más afectados, con la fábrica de
La Rocalla, donde, especialmente muchos trabajadores luego han padecido
enfermedades y que, incluso, alguno se ha dejado la vida por el camino,
lamentablemente, y, por ello, compartimos esa preocupación en esta moción.
Como aportación que queremos hacer desde el Partido Popular, sería si se puede
también impulsar alguna campaña informativa, especialmente, con los servicios de
recogida de basuras y de limpieza municipales porque, muchas veces, encontramos
placas de uralita al lado de un contenedor y no sabemos si, luego, esa placa realmente
luego va al vertedero correspondiente donde tiene que ir y se tiene que tratar; o si
termina almacenada en algún depósito municipal. Entendemos que, probablemente,
no sea así, pero que no estaría de más una campaña informativa tanto a los servicios
municipales de los ayuntamientos como, incluso, también a los ciudadanos de manera
general.
El censo nos parece correcto, creemos que urge el tener ese censo. Pero también hay
que dar un paso más allá en un plan de retirada inmediata, especialmente, en centros
educativos o culturales donde, encima, nos encontramos con población muy especial
como son los niños.
Por lo tanto, bienvenida sea esa moción y esperamos que, desde el Gobierno, se dé el
impulso necesario para que el amianto quede en la historia de nuestra provincia y que
lo podamos, de alguna manera, ir retirando de nuestros municipios”.
En aquest moment abandona la sessió el vicepresident segon, senyor Castells
(CiU).
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadania,
senyor Tovar, qui diu: “Efectivamente, como se expone en la moción, el amianto es
un producto que puede ocasionar tanto daños a la salud como al medio ambiente. La
legislación española, ya en el año 1989 mediante un Real Decreto, prohibía la
comercialización de fibras, crobizolita, amosita, miantoantofilta, miantoactinolita,
miantotremolita y crisolito y posteriormente, como bien se dice, en el año 2001 se
ampliaron las limitaciones de uso de estos materiales. Por tanto, la normativa española
existe y se respeta la transposición de la normativa europea.
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En relación a los acuerdos, sí que es verdad que nosotros consideramos que el
estudio o los censos propuestos en la moción exceden el ámbito competencial de la
Diputación y que debería ser cada administración titular de los edificios que,
potencialmente pudieran estar afectados, los que tendrían que elaborar esos estudios.
Y que, en todo caso, el papel de la Diputación debería limitarse a dar soporte a
aquellos municipios que, por no tener, no disponer de los medios técnicos y humanos,
necesitaran ese apoyo.
Y en cuanto a la creación de la Comisión Multinivel e Interdisciplinar que también se
solicita en los acuerdos, algunos atribuyen a Juan Domingo Perón y, otros a Napoleón,
la frase aquella de “si quieres que algo no funcione, crea una comisión”. Sin embargo,
nosotros, dada la problemática que se planta en la moción, vamos a votar
favorablemente.”
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui
diu: Des d’Entesa creiem que la presentació i votació d’aquesta moció és molt
oportuna, donat que, ens trobem davant d’un problema greu al que cal posar solució
urgent, a través, sobretot, i ja s’ha dit també, de la col·laboració interinstitucional.
Nosaltres també volem insistir en què cal la implicació de la Generalitat perquè molts
edificis públics, que tenen encara amiant, són edificis educatius o de salut que són
propietat de la Generalitat de Catalunya.
Com ja s’ha dit també, fa més d’una dècada que disposem de dades suficients que
demostren que l’exposició a l’amiant i derivats és de les més nocives per a la salut, de
totes les que existeixen. Per tant, molt d’acord en col·laborar amb els ajuntaments,
amb aquest cens, i amb l’avaluació i detecció inventaria d’edificis afectats amb plaques
de fibrociment o risc d’amiant. També volem posar de manifest la necessitat de què
s’actuï de forma urgent, sobretot i de forma prioritària, als edificis dels centres
educatius de la demarcació. En l’àmbit educatiu, l’exposició a aquest mineral pot
afectar totes les persones que presten els seus serveis, és a dir, treballadors i
treballadores i, també, a l’alumnat usuari dels propis centres. I, segons un estudi i una
campanya de Comissions Obreres que es diu: “L’amiant: l’enemic invisible”, al que
volem donar també, des del nostre Grup, total recolzament de forma expressa, només
al Vallès Occidental, i també sortien abans exemples com Cerdanyola, actualment,
més de trenta centres educatius públics de la comarca presenten plaques de
fibrociment o uralita als seus edificis. Per exemple: l’Escola Industrial de Sabadell,
l’escola Roureda, l’escola Montessori, l’escola Agnès Armengol, l’Escola Oficial
d’Idiomes de Terrassa, l’escola Bonavista, l’institut Can Planes, l’institut Castellarnau o
l’escola Pau Casals, de Sabadell. Per tant, són molts , això només al Vallès
Occidental, imaginin-se a la resta de la demarcació. Per tant, preocupa aquesta
situació i els possibles problemes de salut que, a la llarga, aquest fet pot derivar.
Des del nostre Grup considerem que és necessari demanar a la Generalitat un
inventari d’aquests centres educatius afectats i que es planifiqui no només aquesta
detecció sinó també la seva substitució. Segons CC.OO, al ritme actual, trigarem més
de quaranta anys a retirar tot l’amiant de tots els centres educatius i considerem que
això no és de rebut. Per tant, creiem que és una prioritat absoluta i que es fa evident
aquesta necessària cooperació i col·laboració entre les institucions, de la qual
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parlàvem abans. I, de fet, ja es dóna de forma eficient aquesta col·laboració en altres
àmbits que, potser no són o no tenen aquesta urgència com té aquest tema. Per tant,
nosaltres votarem a favor.
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres, poca cosa més a afegir.
Recordar, com també s’ha dit, que els ajuntaments ja fa temps que treballem,
especialment, en alguna de les comarques s’han anomenat. També, que hi ha
constància, per part del Departament d’Ensenyament, perquè hem parlat d’una cosa
tan preocupant com els centres públics d’ensenyament. Hi ha constància però, és cert
que, necessitem una certa agilitat, ho deia molt bé el diputat Carles Rodríguez.
Necessitem d’aquesta agilitat en la seva substitució i, per tant, aquesta moció, ara
mateix, el que ve és a complementar tota la feina que nosaltres ja venim fent; i penso
que era molt necessària. I, per això, votarem favorablement.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Bé, en tot cas, agrair les companyes de la
CUP que hagueu presentat aquesta moció perquè és absolutament oportuna. És cert
que, segurament, des del 2001 que es prohibeix l’amiant en els àmbits de la
construcció i bàsicament sempre parlem de l’amiant com a producte utilitzat en el que
és, bàsicament, li diríem a la uralita però, a part de la uralita, estaven més de cent
productes de la construcció on s’utilitzava, fins el 2001, l’amiant. Per tant, vol dir que
segurament, com deia el portaveu de la CUP, a molts llocs està absolutament amagat,
no sabem ni tan sols on és i, per tant, cal actuar-hi.
Dir que vam parlar amb la matèria d’Infraestructures, del què és Habitatge i
Urbanisme, que encapçala el diputat Josep Ramon Mut i veiem que sí que hi ha unes
certes dades del què tenim a la demarcació de Barcelona. Estem parlant de, a part
dels edificis públics que, segurament, encara seria molt inferior respecte el què és les
construccions privades, parlaríem de més de nou mil habitatges privats que hi ha en
situacions d’amiant, que hauríem de poder actuant; per tant, és un nombre molt alt.
Però també estem parlant de catorze mil aparcaments, en el conjunt de la demarcació,
amb situació d’amiant en aquestes construccions. Per tant, és obvi que, malgrat que hi
ha un protocol d’actuació, segurament, des de l’Administració i des de l’activitat
privada, no hem actuat suficientment correctament, fent un sentit d’autocrítica també,
des del 2001 fins ara, per anar eliminant tot el què és els productes de construcció que
hi ha incorporat, implícitament, l’amiant com a subproducte dins de l’elaboració
d’aquests elements.
Per tant, és evident que nosaltres, com a Esquerra, estem... igual que deia UGT el
2006, que cal poder-hi actuar i que, també deia el Col·legi d’Aparelladors, d’una forma
molt més activa i que cal fer una guia; una certa guia, com s’havia fet el 2006, de com
poder localitzar l’amiant, que sempre és complicat també per aquest element que
dèiem de que costa de trobar-lo perquè és obscur, poder-lo detectar. Hi ha una guia
elaborada per la UGT i pel Col·legi d’Aparelladors, del 2006, que pot ser una bona
eina. Evidentment, des de la matèria del què és Urbanisme i Habitatge, posar a
disposició el què diu la mateixa moció; que puguem donar recolzament al món local
perquè molta part del món local no té el coneixement tècnic ni tan sols la
infraestructura per a poder-lo detectar i poder actuar conseqüentment.
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Per tant, evidentment, jo crec que és una moció oportuna. Des d’Esquerra hi donem
suport, com no podria ser d’una altra manera, perquè, sens dubte, la qualitat de vida i
la salut dels ciutadans i ciutadanes de la demarcació ha de ser un tema prioritari per
aquesta institució.
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: La veritat és que el nostre vot serà favorable a la moció, com no
podia ser d’una altra manera. Evidentment, hi ha molta feina per fer. Fa molts anys que
es va prohibir; fa molts anys que s’està treballant per eliminar tot el que es va fer amb
fibrociment en el seu moment i tota la utilització de l’amiant que es va fer en molts
àmbits; sobretot, a l’àmbit municipal, que el que està fent la moció és allò, focalitzar els
municipis en espais molt concrets. Entenem que els municipis han avançat molt en
aquest sentit, per aquesta responsabilitat davant dels ciutadans i especialment de
Salut Pública. És un tema absolutament de salut pública. Però cal encara buscar molts
espais on s’està utilitzant o es va utilitzar la majoria de les vegades el fibrociment. Però
ens hem trobat en municipis que les canonades d’aigua potable són de fibro-ciment;
per tant, ens trobarem que no només hi ha llars d’infants o escoles sinó que hi ha
altres serveis públics que són canonades d’aigua que, segur que quan passem pels
municipis, les trobem, aigua potable residuals al 90%, però l’aigua potable,
específicament en molts municipis en què no s’ha fet encara la reforma de les
canonades, ens trobem sovint. Per tant, absolutament d’acord, hi posarem tot el que li
pertoca posar a la Diputació. Jo crec que una de les bones notícies és que, en aquesta
moció, el que li estem donant també és valor a les Diputacions per fer aquella feina
que tenen encomanda, quan, de vegades, es posa en dubte la feina de les
Diputacions. En aquest punt és imprescindible que des d’aquesta casa puguem
aconseguir ajudar aquells ajuntaments que, per infraestructura o poca infraestructura,
són inoperants per resoldre qüestions com aquestes. I, per acabar, un advertiment de
denúncia en aquest cas, i és no a les Administracions però que sí aprofitem en
aquesta intervenció, per a reclamar que l’amiant no surti de segons quins edificis i
aparegui en els boscos de la demarcació perquè, malauradament, també hem de fer
una crida al civisme, perquè si és perjudicial per la salut ens podem trobar que d’aquí a
deu anys el tinguem repartit pels parcs naturals i pels boscos de la demarcació.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Entenc que s’aprova per unanimitat
aquesta proposta, per tant, moltes gràcies i treballarem fort per evitar precisament que
més persones hagin de patir de les possibles malalties que es poden contraure com
l’esbastosi o el mesotelioma o el càncer.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (13), 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).
3.- Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona,
sobre els comptadors telegestionables.
La moció, amb els canvis acordats en el debat, té el tenor literal següent:
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“MOTIUS
Per incompliment de la normativa europea
L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre ITC/3860/2007,
de 28 de desembre, per la qual es revisen las tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener
de 2008 relativa al pla de substitució de comptadors, rectificava l’agenda de
desplegament dels comptadors de mesura en subministraments d'energia elèctrica
amb una potència contractada de fins a 15 kW, tot i que mantenia el termini final per a
la implantació el 31 de desembre de 2018.
L’esmentada Ordre de 2012 marcava el calendari següent: abans del 31 desembre
2014 s’havia de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15
kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora; entre l'1 de gener de 2015
i el 31 desembre 2016 s’haurà de substituir un 35 per cent del total del parc de
comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora i
entre l'1 de gener de 2017 i el 31 desembre 2018 s’haurà de substituir un 30 per cent
del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada
empresa distribuïdora. A més, ordre 2012/27/UE consideració 30 i art. nº 9 indica les
condicions o exempcions per a instal·lar els comptadors.
La mateixa Ordre instava les empreses distribuïdores a comunicar directament els
clients la data prevista per a la substitució dels seus comptadors tres mesos abans de
dita data. Aquesta comunicació s'ha d'estendre a les corresponents empreses
comercialitzadores perquè tinguin constància de la substitució de comptador dels seus
clients. És a dir, que el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ordenava les empreses
una comunicació directa amb els usuaris i usuàries sense cap tipus de notificació o
autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les comunitats autònomes
mitjançant un informe d'evolució de l'execució dels plans aprovats que contingui una
descripció detallada de les accions realitzades des de l'inici dels mateixos
La mateixa ordre 2012/27/UE (2) art. nº1 té com a objectiu i consideració una eficiència
energètica del 20% per 2020, existint països com Alemanya que ja han postulat que
aquests objectius en una llar mitjana, el consum de la qual és de 3500Kw/any, mai no
podrà assolir-se. I per això han decidit no aplicar el Decret Europeu sobre els
comptadors. 2012/27/UE(56).
Per restriccions d’ENDESA a la lliure competència:
Atès que la companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure
competència, ja que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats
comptadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària
d' Endesa.
Atès que les esmentades restriccions estan expressament prohibides en els articles
101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i li donen a Endesa
el monopoli sobre el 43% del mercat de comptadors telegestionables.
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Atès que les restriccions afecten a 13 milions d'usuaris de Catalunya, Andalusia,
Aragó, Extremadura, Balears i Canàries, que no poden exercir el seu dret a comprar o
llogar el comptador en un mercat de lliure competència.
Atès que aquests usuaris, entre els quals hi ha els veïns de la demarcació de
Barcelona, són obligats a més a acceptar que la substitució del comptador
electromecànic pel comptador telegestionable sigui realitzada sense que els siguin
comunicats prèviament el dia i l'hora de l'operació, la qual cosa els impedeix estar
presents en aquesta i, per tant, comprovar si els kWh indicats per Endesa a la factura
posterior coincideixen amb els kWh marcats per tots dos comptadors en el moment de
la substitució.
Atès que les companyies apliquen restriccions a la lliure competència, amb l’omissió
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), ja que s’impedeix
l’exercici al dret de llogar o comprar el nou comptador en el mercat lliure. Les
elèctriques amenacen els veïns si no volen canviar el comptador, quan no és obligatori
i es pot fer fins el 31 de desembre de 2018.
Atès que els comptadors telegestionables d'Endesa incompleixen el Mandat 441/2009
de la Comissió Europea, ja que no són interoperables, és a dir, no són intercanviables
amb comptadors d'altres fabricants.
Per falta de protecció de dades personals:
Atès que la posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar els
consums -i la futura implantació de xarxes intel·ligents-, obren la possibilitat d'obtenir i
processar volums cada vegada majors de dades personals dels consumidors i
consumidores i posar-los a disposició de diferents destinataris, amb el consegüent risc
per a la privacitat d'aquests. Una qüestió aquesta que preocupa i ha donat lloc a què
des de diferents instàncies de la Unió Europea s'estiguin duent a terme actuacions
tendents a conciliar el necessari desplegament dels sistemes de comptador intel·ligent
i de les xarxes intel·ligents amb la protecció de la privacitat dels consumidors i
consumidores.
Atès que el Grup d'Autoritats de Protecció de Dades creat per l'article 29 de la Directiva
95 / 46 / CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i després de
sol·licitar una consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de Dades en les
conclusions el supervisor manifesta que "El desplegament a escala europea dels
sistemes de comptador intel·ligent pot oferir avantatges significatius encara que també
pot comportar riscos considerables per a la protecció de les dades personals. Permet
l'obtenció massiva de dades personals de les famílies i pot portar al seguiment del que
fan els membres d'una família en la intimitat de les seves llars" .
Atès que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de data 22 de
juny de 2015, recull un dictamen del Grup d'Autoritats de Protecció de Dades pel que
aquest "considera que el tractament de les dades referides a la corba de càrrega
horària resulta especialment sensible en tant que implica l'accés a altres informacions
alienes al mer dada del consum energètic, mostrant els hàbits de comportament del
consumidor i permetent l'elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta, que
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excedeixen del mer coneixement dels seus consums per afectar la seva esfera més
privada", alhora que considera "que l'accés a la informació hauria de fundar-se en el
consentiment inequívoc de l' afectat" .
Atès que l'AEPD entén que les dades del consum horari estan considerats dades
personals als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal. Alhora que considera que el tractament d'aquestes dades
representa una ingerència en l'esfera privada del consumidor, ara que a través dels
mateixos es proporciona informació rellevant sobre els seus hàbits personals, però
incomprensiblement la pròpia AEPD en aquest informe no els considera a protegir
aquesta ingerència quan, tot seguit, els dóna legitimitat al distribuïdor perquè pugui
accedir-hi incloent-los en l'article 6.2 de la Llei Orgànica 15/1999.
Atès que el Consell d'Estat ha emès un dictamen de data 2015.11.19, amb referència
936/2015, sobre el projecte de reial decret pel qual es modifiquen diferents
disposicions en el sector elèctric, entre les quals el Consell considera, que perquè la
regulació sigui efectiva i garanteixi l'adequada protecció de dades personals, es
garanteixi que l'afectat té coneixement "ple" de l'accés i tractament de les seves dades
de consum i que consent de manera "inequívoca" i "efectiva" a l'accés i al tractament
mitjançant el consentiment del titular "previ" i “exprés ".
Atès que l'article 7.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com un dels
supòsits d'intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció d'aquesta Llei el de "La
utilització d'aparells d'escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al
coneixement de la vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades
no destinades a qui faci ús d'aquests mitjans, així com la seva gravació, registre o
reproducció". Pel que es considera que d'aquest comptador, que utilitzarà senyals en
la banda de freqüència d'entre 3KHz i 148,5KHz (3000Hz i 148.500Hz), per obtenir
informació dels hàbits de consum de les vivendes alhora que emanaran immissions
electromagnètiques per la xarxa elèctrica sense estar apantallada, envairan la
propietat, el que afectarà als drets, a la inviolabilitat de domicili, a la integritat física i a
la salut de les persones.
Per afectació a la salut de les persones:
Atesa la creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país, en
relació amb les immissions cada dia majors i els possibles efectes sobre la salut de les
persones, de les radiacions electromagnètiques provinents del desplegament dels
anomenats comptadors intel·ligents, i especialment sobre els col·lectius més sensibles,
com són, dones embarassades, nadons, nens i nenes, persones electrohipersensibles,
gent gran i persones malaltes.
Atès que la problemàtica que en aquests moments està presentant la instal·lació dels
nous comptadors d’electricitat, es veu multiplicada per la implantació dels nous
comptadors telegestionables de gas i d’aigua, que ja s´estan instal·lant, i que també
presenten les mateixes problemàtiques tecnològiques en relació a la protecció de
dades i a la protecció de la salut de les persones, ja que s´estructuren a partir d´un
sistema de concentradors i /o d´antenes, que emetran radiofreqüències.
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Atesa la Llei 9/2014 general de telecomunicacions, de 9 de maig, per controlar la
instal·lació de les antenes de telefonia. Ens trobem els veïns en una situació
d'indefensió davant la col·locació d'uns concentradors que emetran radiofreqüències i
formaran part de la contaminació electromagnètica al costat de les antenes.
Atès que nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els CEM
afecten els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les directrius
internacionals i nacionals. Els efectes inclouen l'augment de risc de càncer, l'estrès
cel·lular, l'augment de radicals lliures nocius, danys genètics, canvis estructurals i
funcionals del sistema reproductor, dèficits en l'aprenentatge i la memòria, trastorns
neurològics i efectes negatius en el benestar general de els éssers humans. El dany va
més enllà de l'espècie humana, ja que cada vegada hi ha més evidències d'efectes
nocius tant per a les plantes com per als animals. Crides internacionals de científics
independents demanen protecció enfront de l'exposició als Camps electromagnètics
No ionitzants.
Atès que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa en la seva Resolució 1815
de 27 maig 2011 declara que “s´ha d'aplicar el Principi de Precaució quan l'avaluació
científica permet determinar riscos amb suficient certesa. Especialment, en el context
d'una creixent exposició de la població, inclosos especialment grups vulnerables com
la joventut i els nens i les nenes, aspecte que podria generar costos humans i
econòmics extremadament elevats per no actuar si refà cas omís de les alertes
primerenques.”
Atès que el cablejat elèctric dels habitatges està previst per un corrent elèctric net de
freqüència 50Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC (utilitzades en les
xarxes d'alta tensió). Per poder evitar la radiació electromagnètica provocada per les
freqüències d'aquests senyals hauria el cablejat d'estar apantallat. Per això, la
instal·lació massiva dels comptadors telegestionables suposarà una greu amenaça per
a la salut pública.
Atès que a causa de les característiques de les ones PLC el seu efecte pot ser més
nociu que altres xarxes sense fil I ja que fins al dia d'avui no està demostrat que
aquestes ones siguin innòcues i tenint en compte la recomanació dels estudis
realitzats per experts (Enrique A. Navarro 1,*, Claudio Gomez-Perretta 2, and
Francisco Montes 3).
Atès que la substitució d'aquests comptadors s'està fent a esquenes dels consumidors
i sense importar la seva Salut.
Atès que el 8 d’octubre de 2014 es va aprovar la Resolució 799/X del Parlament de
Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents en la qual s´instava al Govern a demanar
al Govern de l’Estat que:
⎯ Compleixi la Directiva 2012/27 UE, del 25 d´octubre de 2012, relativa a l’eficiència
energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats
“comptadors intel·ligents”.
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⎯ Assegurar que els sistemes de mesura facilitessin informació sobre l’hora exacta
d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència
energètica i els beneficis per als clients finals; i, alhora, garantir la seguretat dels
comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels
clients finals.
⎯ Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible
per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a
la xarxa des de les instal·lacions del client final.
⎯ Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de persones
afectades per síndromes de sensibilització central (entre elles la
hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris per a avaluar si la
utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut de les persones –
inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les dones
embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable),
segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement
possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
⎯ Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de formació
ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses de lectura
de comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball.
⎯ Inclogui en el programa d’instal·lació de comptadors una campanya d’informació i
sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells amb relació als camps
electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i la salut
humana, campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de
l’Estat perquè sigui executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin.
Atès l’incompliment dels acords de dita Resolució i pels motius exposats, tenint en
compte les competències que atribueix la legislació a les institucions locals, instem al
Ple de la Diputació de Barcelona a que adopti els següents
ACORDS:
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de
la instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels incompliments del
mateix Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa
a l'objectiu del 20 % per al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a
les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb l’aplicació
de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la
salut en la instal·lació dels nous comptadors.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió temporal en el
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables degut a que el
Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució
del Parlament del 8 d´octubre de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la
protecció de dades dels consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i
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fins que no es realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la
seguretat en la protecció de dades.
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a que la Direcció general de Qualitat
Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat s'ocupi de les
afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual
que ho fa amb la contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació
odorífera i la contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de
Salut.
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a que informi a la població sobre els acords
d´aquest Ple, destacant la petició a la Generalitat i al govern Central de paralitzar la
instal·lació dels comptadors intel·ligents, i del dret dels ciutadans a oposar-se a la seva
instal·lació, i del seu dret a sol·licitar a les empreses la seva restitució en el cas que
s´hagi fet sense el seu consentiment i per no haver estat informats adequadament.
Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat a recolzar la decisió dels ciutadans de
Catalunya, sol·licitant la paralització immediata de la instal·lació dels nous comptadors
telegestionables fins que Endesa compleixi la llei en un mercat a la lliure competència,
que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador, i exigir la
compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la Comunitat de
Catalunya.
Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l’Agència Catalana del
Consum, i per mitjà de les Oficines Municipals d´Informació al Consumidor, s’atenguin
les reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la seva negativa a la
instal·lació de comptadors intel·ligents, és a dir: l´opcionalitat. I la seva demanda de
restitució del comptador antic en el cas de que s´hagi fet sense el seu consentiment
per no estar informats. L’Agència Catalana de Consum i les Oficines Municipals
d´Informació recolzaran la decisió dels ciutadans que desitgen mantenir el seu
comptador antic i donar suport als ciutadans als quals se'ls ha canviat el comptador i
vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi immediatament.
Setè.- Instar el Govern de la Generalitat a que coordini les actuacions derivades
d´aquests acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i
del Parlament de Catalunya, al Govern d´Espanya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a les associacions municipalistes FMC, ACM i AMI.
Vuitè.- Instar el Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i
gas, que presentin en un termini de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i verificació dels
requisits imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el necessari per al seu
desplegament i posada en marxa d'aquests aparells en relació a la salut de les
persones. Havent-se demostrat la innocuïtat del sistema PLC, la protecció de dades, la
compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i el dret a decidir en un mercat a la lliure
competència.
Novè.- Instar el Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i
gas, que presentin en un termini de sis mesos, per a una implementació real i
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consensuada amb els diferents agent socials un estudi que d'acord amb la lliure
elecció de la instal·lació del comptador per part del client final:
a. Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d´octubre de 2012,
relativa a l´eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades
obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”.
b. Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta
d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència
energètica i els beneficis per als clients finals.
c. Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de
dades i a la privadesa dels clients finals.
d. Que permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement
imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de
l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client final.
e. Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i
concentradors així com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la
implementació d'aquests dispositius.
f.

Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions electromagnètiques
o interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut
de les persones.

Desè.- Instar el Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de precaució
i tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització
central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris, amb
professionals independents, per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta
cap risc per a la salut de les persones –inclosos també col·lectius sensibles com la
població infantil i juvenil i les dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low
as reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com
sigui raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o
biològics.
Onzè.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir sobre la
salut i la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, formada
pels grups polítics del Parlament de Catalunya, els departaments de Territori i
Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement, l’Institut Català d’Energia, entitats
veïnals, entitats municipalistes i universitats catalanes.
Dotzè.- Instar el Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius necessaris i
urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, compatible amb el
desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació del Principi ALARA (nivells
tan baixos com sigui possibles) i el Principi de Precaució recollit en la Llei, 33/2011,
general de Salut Pública.
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Tretzè.- Instar el Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatius necessaris
i urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de l'Assemblea
Parlamentària del Consell d'Europa sobre perills potencials dels camps
electromagnètics i els seus efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de les persones.
Així mateix, exigir la revisió d'aquesta resolució de gairebé 5 anys i analitzar estudis
posteriors i proposar nous valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans.
Catorzè.- Constituir una Comissió Municipal de seguiment de l´aplicació d´aquests
acords del Ple Municipal on hi estiguin presents tots els grups polítics municipals i
organitzacions socials promotores de la proposta com ara Plataforma Stop
comptadors, AFIFAC (Associació d'Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de
Fatiga Crònica), Associació de Disminuïts, Associació ADAMUJER (C/Aragó,
335, Entl. 08009-Barcelona), Sindicat SIPCTE (Edifici Principal de Correus, 3a planta,
Via Laietana, 1, 08002 Barcelona), Observatori de Salut Ambiental (OSA).
Quinzè.- Traslladar els presents acords als 311 municipis de la demarcació, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 08007
Barcelona), Federació de Municipis de Catalunya (Via Laietana, 33, 08003
Barcelona), AMI (Carrer de la Ciutat, 1, 08500 Vic), i als Grups amb representació al
Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona), al Govern de
la Generalitat de Catalunya, a la Confederació d’Associacions Veïnals de
Catalunya (CONFAVC) (C/Doctor Aiguader, 18, 08003- Barcelona).”
La presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora
Rovira, qui diu: D’acord, dir que, pel que fa als acords, bé ara ho explicarem, que hi ha
algunes modificacions fruit de la transacció amb el Govern. Bé, aquesta moció,
bàsicament, parla sobre la substitució dels comptadors electromagnètics per
comptadors telegestionables per la situació que s’està duent a terme a les diferents
llars. Durant aquest procés diferents associacions i experts estan promovent una
iniciativa per diferents motius perquè s’aturi la implementació d’aquests comptadors
telegestionables. Així doncs, en primer lloc, s’ha constatat restriccions per part
d’Endesa a la lliure competència. En aquest sentit, s’impedeix que en la seva xarxa de
distribució siguin instal·lats comptadors telegestionables no fabricats per ENEL, que és
una empresa pública italiana propietària d’Endesa. Alhora, els veïns estan obligats a
acceptar la substitució pel comptador electromecànic pel telegestionable sense que els
siguin comunicats, prèviament, el dia i l’hora de l’operació. També s’impedeix l’exercici
del dret a llogar o comprar un nou comptador en el mercat lliure. Alhora també ens
trobem en una situació de falta de protecció de dades personals, així doncs, després
de consultar al Supervisor Europeu de Protecció de Dades, els desplegaments
d’aquests comptadors comporten riscos considerables per la protecció de les dades de
les diferents persones de les llars. Alhora també s’ha constatat un risc d’afectació en la
salut de les persones, per les ones que es desprenen i, per tot això, es demana instar
el Govern de la Generalitat i de l’Estat que s’aturi, de forma immediata, la
implementació d’aquests nous comptadors; que sigui una suspensió temporal, a
l’espera de que hi hagi estudis per tal de pal·liar les conseqüències que hem exposat
anteriorment. Així doncs també s’insta a que les diferents institucions s’ocupin de les
afectacions de la contaminació electromagnètica que, igual que estem atents a altres
tipus de contaminació, que aquesta comenci a ser considerada com una contaminació
real que cal treballar i que cal també prevenir. I, finalment, també entenem que és
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necessari que s’informi via els mitjans de comunicació a les veïnes dels diferents
municipis, així com també de les oficines d’atenció ciutadana. Pel que fa als mitjans de
comunicació, aquí sí que hi ha una esmena per part d’Esquerra i de Convergència, de
que no sigui via aquests mitjans de comunicació, és a dir, que s’insti la Generalitat a
que trobi les maneres de fer-ho però sense detallar de quina manera. I també s’ha
retirat, finalment, el tema de que s’informi mitjançant els diferents cossos de les
policies locals. Però sí que es manté el fet de que sigui a través de les oficines
d’atenció ciutadana. I, finalment, instem també a que s’iniciï un estudi real de les
condicions sota les quals es pot desplegar amb garanties pel que fa a la salut, pel que
fa també al fet de la lliure competència i pel que fa a que totes les persones de les
diferents llars tinguin un bon servei; doncs que es faci aquest estudi per a poder-lo
desplegar amb totes aquestes garanties i també creant una Taula de Seguiment, com
entenem que s’hauria de crear cada cop que hi ha una transformació d’aquestes
característiques de cara als diferents usuaris, per poder fer un seguiment real de tot
allò nou que s’està implementant.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), agraeix la seva explicació i li demana per
aclarir, en tot cas, els dos punts que s’han modificat dels acords si els pot concretar.
Intervé de nou la senyora Rovira, qui diu: Sí, és bàsicament, el Punt 4rt on diu: “Instar
el Govern de la Generalitat a que informi a través dels mitjans de comunicació...”
doncs es retiraria “mitjans de comunicació” i, per tant, quedaria “Instar el Govern de la
Generalitat a que informi a la població sobre els acords d’aquest Ple”. I el Punt 7è:
“d’instar el Govern de la Generalitat a que ordeni a la policia autonòmica i a les policies
locals a que atenguin les demandes ciutadanes...” aquest punt sencer aniria també
fora.
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, senyor López, qui diu: “La extensión de la exposición de motivos y el
número de acuerdos que presenta la moción, no permite que en el acotado tiempo de
intervención podamos hacer referencia a todo lo que en ella se dice. Por lo que
resumimos nuestra postura como sigue:
En primer lugar entendemos, tal como expone la moción, que existe una dificultad
práctica para cumplir la Directiva europea. Estamos de acuerdo que, en pos de la
libertad económica y en cumplimiento de las reglas de la libre competencia, las
empresas distribuidoras de energía eléctrica deben permitir que en su red se puedan
instalar contadores homologados por profesionales capacitados, sin que estas
compañías puedan determinar en los contratos ningún tipo de exclusividad.
También coincidimos en lo que dice la moción respecto a los datos, a la protección de
los datos de los clientes, respecto al consumo energético; si el cliente lo desea. Y, por
tanto, los contadores deberían tener un modo de funcionamiento que lo permita.
Sin embargo entendemos, y esto no se ha dicho aquí, que uno de los objetivos
fundamentales de la instalación es la reducción del consumo a través de la
individualización del cobro, de acuerdo con el consumo real en cada una de las franjas
horarias, y no como se viene haciendo ahora, que es a través de estimacionespromedio. Sobre la aceptación de la salud de las ondas electromagnéticas, no hay
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pruebas científicas. La referencia científica que se da no es relevante de que estas
señales de frecuencia, del orden de megahercios, sean perjudiciales para la salud,
sobre todo cuando se comparan con otro tipo de señales que, por ser de más alta
frecuencia y mayor potencia, están presentes en la vida diaria como el wiffi, el móvil,
etc. En resumen, nosotros sí que creemos que se debe corregir en los contratos de
instalación de los aparatos, los apartados de exclusividad en el tipo de contador y
sobre el profesional que realiza la instalación, que atentan contra la libertad económica
y, por tanto, se debería mantener la posibilidad de desconectar de la aplicación el
control del consumo e incluso se podría, se debería permitir, mantener el viejo
contador si cumple, este contador, las normativas técnicas y de seguridad.
Sobre los acuerdos de protección de la salud o de la privacidad, pensamos que lo que
hay que hacer es seguir las recomendaciones de las Agencias Europeas y, en el caso
de que no las hubiera, pues las Agencias o Departamentos de países como EEUU o
Alemania. Pero, consideramos positiva la posibilidad de que los nuevos contadores
permitan a cada usuario adaptar el uso de la energía a las tarifas horarias para, de
este modo, reducir el consumo y mejorar la sostenibilidad. Por lo que pensamos que
no es conveniente paralizar o, como se hacía en la moción inicial, perseguir
policialmente su instalación y, finalmente, votaremos en contra de la moción”.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Bé, en tot
cas, una observació inicial. Aquesta moció que avui presenta el grup de la CUP-Poble
Actiu parteix, és pràcticament pastada a una proposta de resolució que s’està
treballant al Parlament. Una proposició que està portant la Plataforma i la CONFAV,
una PR en la qual el nostre Grup va participar de la seva redacció i, per tant, hem
participat; no el Grup del Parlament, aquest Grup de l’Entesa a la Diputació de
Barcelona hi hem participat en l’elaboració inicial de la PR. Estem parlant o, inicialment
s’estava parlant, d’intentar que, un cop hi hagués el consens en el Parlament de
Catalunya, que es traslladés als ajuntaments; per tant, ens hem trobat que és un debat
que se’ns ha avançat uns mesos. En tot cas, era un debat que, a poc a poc, hauria
acabat venint a aquesta institució. En tot cas sí que creiem que, posats a portar el
debat a la Diputació, podíem haver, fins i tot, intentat que algun dels acords fes
referència explícita a la Diputació de Barcelona. Però, en la mesura que estem parlant
d’una proposició de resolució que ve del Parlament doncs segurament és més difícil
que això fos així. De fet, és el que nosaltres havíem parlat amb la CONFAV i amb la
Plataforma, de veure de quina manera la Diputació de Barcelona podia tenir un paper
en aquest tema. En tot cas, com la moció és prou llarga i els acords són prou extensos
nosaltres fer quatre reflexions en relació amb la moció:
La primera és que la moció ens deixa clar que cal derogar la Llei 9/2014, de 9 de maig,
de Telecomunicacions. Un debat que ja vam tenir en aquesta casa. La Llei de
Telecomunicacions, entre moltes altres coses, el que fa és usurpar competències
municipals. Un tema que podríem fer traslladar aquí perfectament, perquè no ens
permet atorgar llicències i, a part, tot el que tingui a veure amb l’estudi de l’impacte
ambiental dels riscos ambientals el perdem els ajuntaments. I, per tant, les
competències municipals i autonòmiques també queden vulnerades amb aquesta llei. I
en aquest camp de telecomunicacions doncs sembla que no importa el medi ambient,
que no importa l’educació, que no importen els veïns... La Llei de Telecomunicacions,
per tant, ha sigut molt perjudicial pel món local i també per Catalunya en general.
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Segon element és que l’adopció de les mesures possibles amb la idea de reduir
l’exposició dels camps electro-magnètics doncs són recomanacions de l’Assemblea
dels Estats Membres del Consell d’Europa i, per tant, hi ha un principi de prudència
que cal aplicar i que nosaltres entenem que és correcte que s’ubiqui en aquesta moció.
El tercer element és que la denuncia de les restriccions d’Endesa és evident. Això de
la lliure competència té uns límits i, en aquest cas, és evident en el cas dels
comptadors, que Endesa està exercint, no un règim de monopoli, sinó un règim
d’usurpació de les seves funcions i d’invasió no només ja de les competències
municipals sinó del conjunt de competències; i, per tant, ens sembla que és raonable.
I en aquest sentit ja una última reflexió, ja se m’acaba el temps, i és que hi ha una
incertesa davant de la protecció de les dades personals; que també. I que, per tant,
justifica que sí es revisi en profunditat que s’estan...
Per tant, per un principi de prudència, per una qüestió d’invasió competencial, per una
qüestió d’intentar evitar els riscos de la salut als ciutadans i de protecció de dades, el
nostre Grup hi donarà suport.
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Primer expressar la nostra
preocupació quan es produeixen canvis en les mocions, em sembla que no és la
primera vegada que ho fem avinent en el Ple, quan es produeixen canvis en un temps
tan ajustat. Jo mateixa ahir a la nit preguntava si hi havia algun tipus d’esmena i,
sincerament, no hi havia. I ens presenten o entren per Registre una moció amb uns
canvis, que poden ser menors, però que hem de recordar que aquesta moció té deu
pàgines, deu pàgines. Si entra una moció per registre deu minuts abans que comenci
el Ple; amb una reunió que teníem convocada, precisament, a deu minuts per les
dotze, doncs difícilment tenim la capacitat, almenys jo personalment no la tinc, per
llegir-me deu pàgines de la moció anterior, les deu pàgines de la nova moció i esbrinar
exactament on estan els canvis per molt bé que els expliquin ara. A més com vostès
comprendran, nosaltres estudiem les mocions i ens posicionem en funció del què
diuen. Amb aquests canvis, difícilment, som deu diputats que conformem aquest Grup
podem decidir. Permeti’m que dediqui aquest temps però, em sembla que és molt
important si es produeixen canvis, sobretot aquests que parlen tant de democràcia
participativa davant de la democràcia representativa... Si us plau, nosaltres també som
representants, també volem participar d’aquesta democràcia participativa i volem ser
informats per poder emetre el nostre vot.
Dit això, i entrant en la moció, avanço que nosaltres farem un vot d’abstenció; en
part ja justificat pel què acabo de dir. Però acabo de justificar el perquè el fem, perquè
tenim altres motius pel que fa al contingut. El nostre Grup no es posiciona en contra
dels comptadors telegestionables i intel·ligents, ni molt menys, perquè segons la
Directiva europea el que pretenen és beneficiar a l’usuari últim; que és exactament el
que volem. Que es pugui beneficiar de la reducció de tarifa, perquè el consum real
s’ha de cobrar en el temps real que es produeix i no segons una estimació. Per tant,
aquests comptadors intel·ligents o comptadors telegestionables permeten això, i més
en un moment en el qual nosaltres també estem molt i molt a favor de les energies
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renovables. L’entrada de les energies renovables el que provoca o el que fa és
expulsar del mercat les tecnologies més cares i, per tant, això produeix una volatilitat
en els preus, en les tarifes... Però aquesta volatilitat el que pot permetre, torno a dir, és
que l’usuari últim es pugui beneficiar d’una rebaixa; per tant, a favor d’aquesta
tecnologia que ens permet un benefici, i a més a més en aquest cas, econòmic pels
usuaris finals. Una altra cosa és com les directives europees s’apliquen aquí, com es
transposen. En aquest cas, com podem veure, doncs el que estem és en una
transposició clara que no es produeix i, després, ja l’empresa titular perquè no hi ha
una clara diferència entre aquelles empreses generadores i aquelles empreses
distribuïdores i, per tant, és veritat, no existeix un lliure mercat que ens podria permetre
tot el que acabo d’explicar. Ens podria permetre que això, realment, fos una realitat per
a tots els usuaris. De manera que, no estem en contra dels comptadors; el que sí que
estem en contra és de la situació real que ara mateix s’està donant en el nostre país,
amb aquesta presa de pèl, amb el no respecte a la Llei de Protecció de Dades i, fins i
tot, afegiré una cosa, aprofiten a la gent gran que és desconeixedora de tot per arribar
a la seva llar i col·locar un aparell que el desconeixen, que no saben per que és i que,
a més, com desconeixen també els seus drets, no saben dir fins aquí hem arribat. Per
tant, amb això sí que estem completament d’acord. Clar, desconeixíem que s’havia
retirat el punt 7. Nosaltres quan ens hem reunit per posicionar-nos ho hem fet sobre la
moció primera i continuarem fent. La nostra posició, com he dit abans, és d’abstenció.
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En primer lloc, agrair que se’ns hagi
acceptat les esmenes, perquè enteníem que eren esmenes absolutament lògiques i,
per tant, també dir que no hi ha hagut cap modificació entrada a Registre de la moció
sinó que, en tot cas, des del Govern s’ha parlat amb el Grup presentant de la moció
que és la CUP-Poble Actiu, perquè enteníem que aquests dos punts, un s’havia de
modificar i l’altre s’havia de treure.
En segon lloc, dir que, evidentment, els comptadors telegestionables generen una
problemàtica concreta. I ningú diu que estiguem en contra de poder millorar amb
eficiència energètica i, per tant, si aquests comptadors són molt millors, des d’un punt
de vista energètic, doncs que es puguin instal·lar. El que no pot ser, i per cert, en
aquests moments ja tenim que al país hi ha un 55% de comptadors ja posats en
diverses llars i empreses del conjunt del país; per tant, ja diria que anem molt tard per
demanar el que demanem, que és una moratòria. I una moratòria perquè el que no pot
ser és que primer, sempre on veritablement hi ha un monopoli molt sever amb un
servei que jo crec que hauria de ser un servei molt regulat, és en el sector elèctric. No
pot ser aquest monopoli d’empreses que, moltes vegades, sense que el ciutadà tingui
la suficientment informació ja se’ls imposi posar un comptador, en aquest cas, un
comptador telegestionable a casa seva. I que sigui el ciutadà qui no pugui decidir si el
vol llogar o vol comprar o amb quines condicions, en tant que la mateixa Directiva
europea permet que es puguin posar aquests comptadors fins el 31 de desembre de
2018. Per tant, per què certes empreses tenen un interès a que, de cop i volta, ja
tothom tingui col·locat l’aparell?. I encara més curiositat, hi ha una empresa concreta a
nivell elèctric, tant generadora d’electricitat com gestor d’electricitat que, a sobre, si no
són de la seva pròpia marca doncs no els vol; no els reconeix. Fixi’ns, un ciutadà
decideix comprar un comptador telegestionable d’una altra marca, vindrà aquesta
empresa i dirà: No l’accepto. I això, nosaltres com a administradors públics, no ho
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podem acceptar. No podem acceptar que certs monopolis es converteixin en “mando y
ordeno”; no podem acceptar-ho.
Per altra banda, és obvi que hi ha científics, i no és l’OMS, no és l’Organització
Mundial de la Salut qui ens ho diu, sinó hi ha diversos estudis científics que ens diuen
que aquestes ones radioelèctriques que generen poden tenir un perjudici per la salut;
sobretot, en certs ciutadans que tenen una sensibilitat específica, una sensibilitat
central, que se’n diu, respecte a unes malalties que produeixen les ones doncs
radioelèctriques. Per tant, no a favor... Tots estem a favor de l’avenç tecnològic que
estem vivint com a societat, evidentment que sí. Ningú qüestiona que no haguem de
continuar avançant tecnològicament però, per acabar, sí que els hi voldria dir que el
que no pot ser és, que en pro de la tecnologia tot hi valgui. Perquè tenim una
responsabilitat per davant de la tecnologia que és garantir un correcte estadi de salut
pels ciutadans i ciutadanes de la nostra demarcació i del nostre país. Només faltaria
que, moltes vegades, hem planificat tecnològicament el nostre país, la nostra societat,
sense tenir en compte quines conseqüències també té aquest avenç tecnològic; no
només en la salut de les persones, pensem també en la biodiversitat. Pensem com
està disminuint el sector apícola del nostre país i les abelles que, segurament, també
és fruit dels elements de les ones. Per tant, són elements a la reflexió i nosaltres
agraïm que s’hagi presentat aquesta moció i li donarem suport.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Donarem suport a la moció per unes raons que explico molt
breument. Una, perquè estem d’acord amb el fons però no amb la forma. En el fons,
amb la voluntat de que hi hagi una implantació d’uns comptadors que, al final, portaran
eficiència energètica i menys despesa hi estaríem d’acord. Una altra cosa és de la
manera que s’ha anat treballant aquesta qüestió i de quina manera ens ha arribat. La
moció el que demana, al final, és una moratòria en aquest sentit; per això la votarem a
favor. Insisteixo per vàries raons:
-

Perquè les formes no han estat les més encertades;

-

Perquè aquest monopoli d’una empresa que és la que ha d’instal·lar el comptador,
ens sembla que va contra la lliure concurrència;

-

I molt important, perquè el Parlament de Catalunya justament està preparant una
proposta de resolució entre tots els Grups parlamentaris, que el que pretén al final
és posicionar-se en aquest sentit.

Com que estem en aquesta situació, el Grup de Convergència i Unió considera que
esperarem què diu la Proposta de Resolució del Parlament i, amb aquestes premisses
que he explicat, l’única possibilitat que ens queda és votar a favor. I després, en tot
cas, si el Parlament diu una altra cosa diferent, portarem una altra moció per ratificar el
què diu el Parlament.
De nou intervé la senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: No acostumo a demanar però és
que m’he deixat una cosa que no la volia deixar de dir i és quant a la salut de les
persones. I, a més, sentia, en aquest cas, el diputat de Ciutadans que compartia
informació i, per tant, ens hem passat molts anys estudiant estudis d’aquest tipus. Jo
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crec que hi ha una cosa que no es pot fer; si hi ha informes jo els vull conèixer i
m’agradaria molt poder-los tenir i poder-los analitzar, perquè, torno a dir, portem molts
anys llegint-los. M’agradaria saber quants diputats no porten mòbil, d’una banda;
diputats i diputades que no portem el mòbil. Simplement una informació, ara mateix en
el nostre país hi ha un major nombre de mòbils que de ciutadans i ciutadanes, que de
població. I podria continuar. És veritat que, en el seu moment, hi havia un
desconeixement quant a les antenes de telefonia mòbil i el que jo no voldria és crear
una alarma social innecessària en la població. No podem dir el què no és. Si hi ha
informes, encantats de conèixer aquests informes, de llegir-los, d’analitzar-los i de
concloure. Però no podem afirmar el què no és, per molta prudència que, és veritat,
que necessitem aplicar a les nostres vides. Gràcies, presidenta per la consideració.
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies senyora Díaz, això és deformació
professional, eh? No ho pot evitar, eh? La seva formació és precisament aquesta i li
agraïm.
De nou intervé la senyora Rovira (CUP-PA), qui diu: Per contestar diferents qüestions
que s’han dit. D’una banda dir que, aquesta proposició la presentem avui aquí perquè
a diferents municipis del territori també s’ha presentat. I a diferents municipis del
territori va haver-hi i es va donar la situació que grups d’Entesa o del PSC no van
permetre que es debatés en el Ple. Per tant, enteníem que una de les responsabilitats
com a CUP-Poble Actiu avui era portar-ho aquí on aquests municipis també hi han de
ser representats. D’altra banda dir que sí, que nosaltres creiem en la democràcia
participativa però ara ens trobem jugant amb les regles del joc de la democràcia
representativa i, per tant, les esmenes in voce i les esmenes deu minuts abans del Ple,
en aquesta democràcia que molts defensen, que no és per nosaltres el nostre model,
està dins de les regles. Per tant, no ens sembla un bon argument dir que, per
qüestions de que l’esmena ha arribat deu minuts abans, no es poden posicionar
perquè hem repetit tres cops quines, concretament, eren les qüestions que quedaven
retirades; no se n’afegien de noves, quedaven simplement retirades. I després també
dir que, en tot cas, creiem que cal ser ferms amb les diferents qüestions que s’estan
donant. Que, en aquest sentit, sí que hi ha informes que també s’expliquen en el sí de
les deu pàgines, que espero que hagin llegit les persones en aquest sentit del PSC. I
també doncs que hi ha informes i molts estudis independents que estan confirmant
com les noves tecnologies estan afectant la salut, i no només la salut física de les
persones, sinó també la salut psicològica, que és una salut que també cal que tinguem
en compte a l’hora de parlar de salut pública. I, en aquest sentit, doncs per a mi ja no
tindríem res més a dir.
Moltes gràcies als Grups que heu donat suport i que esperem que tirin endavant els
diferents acords presos.
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), Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3), el vot en contra
de Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció de Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10) i Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de
34 vots a favor 3 vots en contra i 13 abstencions.
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4.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a
incloure com a clàusula essencial dels contractes públics que el contractista no
tingui relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís
fiscal.
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La revelació dels anomenats "Papers de Panamà" ha posat de manifest l'operativa
dels països que es constitueixen com a paradisos fiscals caracteritzats per facilitar
l'opacitat dels recursos financers que hi dipositen les empreses que pretenen
blanquejar capitals d'origen il·lícit i/o incomplir la normativa fiscal que els hi és
d'aplicació.
Empreses internacionals, grans corporacions, nuclis internacionals de poder polític i
financer han reconegut o és sabut que han utilitzat empreses instal·lades en paradisos
fiscals per no tributar regularment en els països on desenvolupen la seva activitat
econòmica.
La competència lleial entre les empreses, molt especialment en la contractació pública,
queda desvirtuada amb les operacions de frau fiscal que realitzen alguns operadors
econòmics amb el desviament de capitals als paradisos fiscals que els hi reporta
guanys il·lícits.
Oxfam Intermón ha informat que l'any 2013 les empreses de l'IBEX35 tenien 810
empreses filials en territoris del món de baixa tributació.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre les
externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics el 19 de
juny de 2015, instant el Govern a que no contracti serveis d’empreses que tenen seus
a paradisos fiscals.
Atès que la Diputació de Barcelona, en relació amb la contractació pública, va aprovar
una moció en el Ple de 30 d’abril de 2015 d’impuls de la incorporació de clàusules
socials en la contractació de l’administració pública local, moció que en aquell moment
se sumava a l'objectiu del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya per a l'impuls d'aquestes clàusules socials, en compliment de la resolució
577/X del Parlament de Catalunya que va instar el Govern de la Generalitat a establir
acords per impulsar aquestes clàusules socials en la contractació pública de la resta
d'administracions catalanes.
Atès el compromís adoptat per la Diputació de Barcelona en el seu Pla Director de
Responsabilitat Social d’abril de 2016, amb el foment de les bones pràctiques al
territori, el suport en la creació de territoris socialment responsables que incorporin el
concepte d’RSC a la seva estratègia de desenvolupament i la inclusió de clàusules
socials i ambientals en la contractació pública.
Atès que la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària proposa que la
legislació espanyola inclogui una definició exigent de paradís fiscal, un llistat de
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territoris considerats com a tals, l'establiment de sancions pel seu ús abusiu i d’altres
mesures com l’exclusió de la contractació pública de les empreses amb amplia
presència en paradisos fiscals.
Atès que els ens locals a través del suport tècnic i jurídic de la Diputació de Barcelona
poden reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar de modular el
comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat fiscal a través
d’un major control dels concursos públics locals, per tal que aquests es donin en
condicions de lliure competència, i no de dúmping fiscal.
En virtut d'aquestes consideracions, el grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acordar que, per part dels serveis jurídics de la Diputació de Barcelona,
s’estudiï abans del 31 de desembre de 2016, la incorporació d’una clàusula contractual
de caràcter essencial en tots els contractes públics, inclosos els contractes menors de
serveis i subministraments de més de 10.000 euros i els d’obres de més de 30.000
euros, que estableixi que els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses
filials o empreses vinculades no poden realitzar operacions financeres en aquells
paradisos fiscals, que tinguin aquesta naturalesa segons la llista de països elaborada
per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat
espanyol o forà d’ells i que hagin estat declarades delictives, en els termes legalment
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Pública.
Segon.- De conformitat amb l’estudi dels Serveis Jurídics de la Diputació, fixar que en
totes les licitacions dels contractes públics als quals fa referència l’acord anterior, les
persones o empreses licitadores presentin una declaració responsable indicant si
compleixen la condició establerta en l'apartat primer
Tercer.- Requerir, en el seu cas, a partir de la inclusió de l’esmentat clausulat, les
persones i empreses que manifestin tenir relació amb paradisos fiscals sense incórrer
en les actuacions il·legals descrites en l'apartat primer, els moviments financers
concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions i donar publicitat en el Perfil
de contractant de la Diputació de Barcelona que dites empreses han declarat tenir
relacions amb paradisos fiscals.
Quart.- Acordar que en el supòsit que en el moment de formalitzar el contracte o al
llarg de la seva vigència, es verifiqui que la declaració responsable a que fa referència
l’acord segon, presentada per la persona o l’empresa contractista o subcontractista
incorregués en falsedat, per part de l’òrgan competent sigui incoat un expedient
sancionador, que porti a adoptar les mesures que legalment siguin oportunes, incloent
la resolució contractual i, en el seu cas, la prohibició de contractar amb la Diputació de
Barcelona com a conseqüència d’un incompliment de de clàusules essencials del
contracte.
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Cinquè.- Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalismes i els
ens locals de la demarcació de Barcelona en la difusió i l’impuls d’aquestes clàusules
per part les administracions públiques.
Sisè.- Traslladar els presents acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, al Departament de d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés dels
Diputats i del Parlament de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.”
La presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu:
Sí, crec que els acords estan llegits i crec que són prou clars. L’objectiu d’aquesta
moció surt, bàsicament, de diferents reflexions i diferents preocupacions. Evidentment,
també pels esdeveniments dels papers de Panamà, no ho negarem. I pel fet de
constatar, claríssimament, que hi ha empreses i corporacions amb seus a diversos
llocs però amb activitat a la nostra demarcació que tenen reconegudes relacions amb
paradisos fiscals i operacions amb guanys il·lícits a diferents llocs. És evident, i això
per exemple Intermón Oxfam ha demostrat, que de l’IBEX 35, pràcticament, totes les
empreses tenen filials, com a mínim, participant o treballant a espais del món, deixemho en, amb situacions de baixa tributació, no totes en paradisos fiscals però sí en
territoris del món... Totes les empreses de l’IBEX-35, és més, tenen vuit-centes deu
filials que treballen en aquest tipus d’espais territorials, de territoris del món. Algunes
d’elles a paradisos fiscals de la llista de paradisos fiscals...
Creiem que aquí, és evident que hi ha un cert compromís tant del Parlament de
Catalunya com de la Federació de Municipis com de la pròpia Diputació a tenir una
responsabilitat social corporativa i, per tant, a treballar amb empreses amb
responsabilitat social corporativa. Aquelles empreses que treballen a paradisos fiscals i
que part dels guanys que treuen o obtenen de la seva activitat al nostre país, que
ubiquen aquests beneficis en espais de baixa tributació o paradisos fiscals, no poden
treballar amb l’Administració Pública. Al final a l’Administració Pública el que hem de
defensar és el bé comú i qui faci negoci en el marc de l’Administració Pública, com a
mínim, que tributi al nostre país i que no alimenti paradisos fiscals.
És una moció que hem treballat, hem intentat que els acords siguin aplicables i
realitzables. Creiem que ho hem aconseguit. Som conscients de la dificultat del què
això significa, som conscients del què significa treballar amb empreses que tenen les
seus en paradisos o que tenen una part de l’activitat en paradisos fiscals o en territoris
de baixa tributació. Tothom, crec, que és conscient que no estem parlant de l’empresa
“Paco Construcciones, SL” de Cornellà, sinó que estem parlant de grans
multinacionals. I, per tant, crec que tots i totes som conscients de les dificultats de què
estem parlant. Ara, la Diputació de Barcelona treballa amb grans empreses. La
Diputació de Barcelona té grans contractes amb empreses i, per tant, hem d’exigir la
mateixa responsabilitat social que ens auto-exigim a la Diputació de Barcelona li hem
d’exigir a les empreses que treballen per a nosaltres. I, alhora, la Diputació de
Barcelona és exemple en aquesta demarcació i el que els ajuntaments, en molts
casos, fan té referència amb el què fa la Diputació de Barcelona. I la influència de la
Diputació de Barcelona en la contractació de l’Administració local al nostre país i, si
m’allargo, al conjunt de l’Estat és important i, per tant, creiem que pot ser una molt
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bona pràctica que la Diputació de Barcelona intenti fer que els paradisos fiscals
desapareguin de l’activitat de les empreses contractistes amb l’Administració.
A continuació intervé la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui
diu: Des de la CUP-Poble Actiu, compartim la necessitat que planteja el Grup d’Entesa
i que, de fet, a l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona En Comú està intentant impulsar.
Tanmateix nosaltres sabem que, jurídicament, això és molt difícil de fer-ho efectiu; per
tant, nosaltres compartim que s’ha d’avançar cap a una... cap a un procés que això
s’acabi fent realitat, però que, actualment, jurídicament és molt difícil que això sigui
veritat. I, per tant, entenem que no podem vendre fum i en aquest sentit creiem que cal
posar èmfasi en aquelles qüestions que nosaltres, a l’hora de licitar i a l’hora de
generar clàusules contractuals, sí que podem intervenir. En aquest sentit, nosaltres
creiem que és necessari ampliar les clàusules en tant que entenem que s’ha de
repensar el model de contractació pública en la seva totalitat. Entenem que cal
avançar cap a una contractació que garanteixi criteris laborals dignes, amb clàusules
de gènere, amb clàusules ambientals, amb clàusules d’inserció de persones amb risc
d’exclusió social... Això creiem que sí que és aterrar a la realitat de les clàusules que
són importants a l’hora de treballar amb la contractació pública. I, en aquest sentit,
creiem que és important comptar, cosa que no s’està fent actualment ni en la majoria
dels ajuntaments ni en la majoria d’institucions, amb les treballadores dels diferents
serveis per tal de mirar quines clàusules es posen en aquestes licitacions, per tal de
que s’assegurin condicions de treball dignes, condicions on hi hagi també una
perspectiva de gènere, perspectiva ambiental i que es dignifiquin els diferents
treballadors, així com, que es garanteixi també la qualitat del servei. Així doncs, també
en aquest sentit creiem que la Diputació sí que pot fer èmfasi i no en la moció que
presenta Entesa, sí que podria fer èmfasi per fer un seguiment de les condicions del
conjunt de treballadores d’aquest organisme per tal que s’acompleixi tant la qualitat del
servei com també les condicions de les treballadores. I, per tant, celebrem que es
presenti aquesta moció. Votarem favorablement però, creiem que hi ha punts on sí
que es pot fer una intervenció real que, actualment, no s’està fent ni en la majoria
d’ajuntaments ni en la majoria d’Administracions Públiques.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Partit
popular, senyor Riera, qui diu: Nosaltres creiem que aquesta moció és una moció
ben intencionada i, per tant, les bones intencions nosaltres les recolzarem, llavors les
votarem a favor. El què passa és que no diu res que no reflecteix ... bé, dir sí que
diu... Però hi ha una qüestió que és que el Reial Decret 3/2011, a l’article 60, que ja
prohibeix contractar i treballar amb empreses que tinguin algun tipus de vinculació
il·legal amb paradisos fiscals. Desenvolupar un Reglament o una norma que impedeixi
que qualsevol empresa que té interessos lícits i legítims a un paradís fiscal o al
Panamà o allà on sigui, em sembla que és una declaració de bones intencions. Però
com que les bones intencions també les compartim, votarem a favor.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans – Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Rápidamente tres consideraciones:
La primera es que si la Diputación dejara de contratar con empresas que operan en los
denominados paraísos fiscales podríamos tener, incluso, dificultades para ejercer
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nuestras competencias porque, por ejemplo, no podríamos establecer relaciones
contractuales con, prácticamente, ningún Banco.
La segunda es que no toda operatividad de esas empresas en paraísos fiscales
irremediablemente sea de naturaleza delictiva, por lo tanto, necesitaremos un
procedimiento judicial que finalice con una sentencia donde se dictamine que
realmente esa actividad es de tipo ilícito.
Y la última consideración, a la que ha hecho referencia el diputado Riera, es que ya la
legislación española prohíbe, en el Real Decreto 3/2011 en el artículo 60, como bien
ha dicho, la contratación con empresas que tengan sentencias firmes por delitos de los
que habla en la moción.
Sin embargo, considerando que, por tanto, esta moción es más estética que efectiva,
sí que consideramos que es un esfuerzo de transparencia, de mejorar la
transparencia, de mejorar la responsabilidad social de las instituciones y, por tanto,
nuestro voto va a ser favorable.”
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Molt breument i en el mateix sentit
dels diputats que m’han precedit en l’ús de la paraula. Aquesta moció és ben
intencionada i, a banda de ser ben intencionada, estem en un moment en el que
també és important fer declaracions que siguin inequívoques. I, per tant, des d’aquest
punt de vista, nosaltres li donarem suport perquè, a més, estem d’acord amb el
contingut i, fins i tot, amb l’ADN d’aquesta moció. D’una altra, ja es posava de manifest
les dificultats des del punt de vista jurídic i, per tant, hem de ser conscients. I, fins i tot,
pel què fa al títol, quan estudiàvem el seu contingut, el títol el que ve a dir és que hem
d’incloure com a clàusula essencial, en els contractes públics, que el contractista no
tingui relació econòmica ni financera il·legal, il·legal, en un país considerat paradís
fiscal; suposo que ni en un país considerat paradís fiscal, ni en un país que no ho
sigui, evidentment. Aquesta relació econòmica ni financera il·legal no es pot produir
enlloc, en el sentit de posar de manifest aquesta bona intenció, com no podia ser d’una
altra manera. Però, tot i que segurament, les limitacions són les que són, sí que estem
d’acord que ara és un moment per donar missatges que siguin molt clars de com
volem treballar i, en aquest sentit, benvinguda sigui aquesta moció i nosaltres li
donarem suport.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Bé, nosaltres li donarem suport tenint en
compte que, d’acord, que potser que la legislació ja prevegi aspectes que diu la
mateixa moció; prevalgui la bona voluntat de presentar aquesta moció per part
d’Entesa. I dir també que, a veure, de fet, dins dels plecs de clàusules de serveis i
d’obres de la Diputació de Barcelona ja s’han inclòs molts aspectes de clàusules
socials. Per exemple, tot el tema d’igualtat d’oportunitats ja està inclòs dins els nostres
plecs de clàusules; aspectes a nivell de laboral també es tenen en compte; sovint la
contractació de persones en situació d’atur també es té en compte, etc. Per tant, jo
crec que molts dels aspectes que es demana, o que s’han dit per part d’algun Grup, ja
queden inclosos implícitament en el sistema que tenim operatiu de contractació per
part d’aquesta Administració.
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Evidentment, lluita contra el frau fiscal, en el fons, el que estem parlant és de com
podem posar més elements, encara, de lluita contra el frau fiscal en el que anomenem
paradisos fiscals, però també lluita contra el frau fiscal en països que no són,
precisament, podem anomenar paradisos fiscals. Perquè, en el fons, jo crec que hi ha
aspectes legals, moltes vegades, que poden també ser il·lícits. Quan veiem el què
tributa una SICAV avui en dia direm, escolta’m, legalment és correcte, tributa un 1%,
però moralment, èticament no ho veiem viable. No és el sistema que nosaltres
desitjaríem pel nostre país sinó que, el que desitjaríem pel nostre país, és que
tinguéssim sobirania fiscal per decidir quin tipus d’impostos, quina taxa impositiva i que
tothom tributés d’una forma justa, igualitària i no el què s’està produint en aquests
moments. És per aquest motiu, que nosaltres, a més a més, entenem que està bé que
es demani una moció que cal promoure una actitud responsable de declaració
responsable per part dels propietaris o administradors d’una empresa que pugui
concórrer dins una convocatòria de serveis o d’obres d’aquesta Administració. I, també
està bé que promoguem la pròpia moció en altres ajuntaments perquè hi hagi el màxim
de recolzament en aquesta lluita contra el frau fiscal.
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Doncs per donar, per explicar que donarem suport a la moció i
que incorporarem, a partir d’aquesta moció, aquestes clàusules d’incorporació
contractual i, per tant, no hi veiem problema. Al llarg del temps la Diputació ha anat
incorporant clàusules diverses a les contractacions, moltes i molt importants: impuls de
clàusules socials, impuls o clàusules mediambientals... Per tant, hem donat, cada dia
més, un valor important a la responsabilitat social corporativa de les empreses i, per
tant, hem treballat força els territoris socialment responsables des de la Diputació de
Barcelona. I no podia ser d’una altra manera que intentéssim lluitar contra algunes
situacions que s’han anat produint i que, evidentment, l’Administració Pública no ha de
treballar amb empreses que, com diu el títol, i jo crec que el títol tenia raó la diputada
Díaz, quan diu “relació econòmica ni financera il·legal”. Evidentment, enlloc il·legal,
però enteníem que el títol es referia a certes il·legalitats que hem conegut els últims
temps. Per tant, incorporarem la clàusula a partir dels propers mesos i donarem valor a
la moció.
De nou intervé el senyor Funes (Entesa), qui diu: Sí, breument, per agrair el suport
de tots els Grups. No és una qüestió que sigui més o menys ben intencionada la
moció, sinó perquè creiem que és aplicable, en aquest sentit ho vam fer. De fet, per
nosaltres un element important de la moció, no he insistit perquè està tres vegades
repetit en els acords, és la declaració dels responsables, la declaració dels
responsables de les empreses de que no tenen activitat en els paradisos fiscals.
Aquest és el punt clau que es diferència del què s’ha fet en altres moments, i que
creiem que pot donar un punt de diferenciació amb el què és el Decret 3/2011. Perquè
aquí, al final, sinó hem d’acabar treballant només amb sentències i les sentències van
al ritme que van i, en definitiva, crec que aquí hi ha un punt d’auto-responsabilitat de
l’empresa que és el que posàvem en valor.
I una petita reflexió, en aquest Ple n’hem parlat de les clàusules socials, de la
contractació, de la recuperació de la gestió externa... Nosaltres entenem que és una
cosa que complementa; aquesta moció complementa altres debats que hem tingut a la
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demarcació. I em preocupa aquesta necessitat del Grup de la CUP de, fins i tot quan
estan d’acord amb una moció nostra, haver de col·locar un esment “a vostès a la
majoria de llocs fan no sé què”. Doncs, evidentment, aquesta és una moció que neix
després d’haver-se intentat aplicar a l’Ajuntament de Barcelona, d’haver-se intentat
aplicar en altres ajuntaments. El Grup d’Entesa el conformen 166 grups municipals del
conjunt de la demarcació i fem coses diverses però, majoritàriament, intentem
defensar els drets dels treballadors i de les treballadores, tant dels propis com de les
empreses externes, allà on podem i, en molts casos, estem recuperant la gestió
directa de molts serveis; per tant, no entenem aquesta necessitat contínua de
qüestionar el què fem o el què no fem. La Diputació de Barcelona ha de fer la seva
feina i cadascú, als seus Grups, ha d’intentar que la qualitat de l’ocupació pública sigui
la que és i, quan parla de la majoria del no sé què, m’agradaria que alguna vegada em
posés un exemple concret. Però bé, els Grups municipals del nostre grup i allà on
governem intentem que la qualitat de l’ocupació sigui el més alta possible.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (13), 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).
5.- Moció que presenten els Grups Entesa i Partit dels Socialistes de Catalunya,
de la Diputació de Barcelona, per a l’adhesió al manifest “Ara Rodalies”.
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els Ajuntaments de L'Hospitalet, Montcada i Sant Feliu de Llobregat, acompanyats per
l’alcaldessa de Barcelona i per membres del govern de Catalunya van presentar el
passat 8 de juny el manifest #AraRodalies que vol sumar veus d'entitats, institucions
locals i supralocals, ciutadans i ciutadanes per reclamar al Ministeri de Foment les
inversions necessàries a la Xarxa de Rodalies.
La xarxa de Rodalies de la demarcació de Barcelona és un element central per a la
mobilitat ciutadana. Cada dia es fan uns 300.000 desplaçaments per anar a treballar,
estudiar o activitats quotidianes. Amb 456 kilòmetres i 109 estacions es tracta d’una
xarxa extensa que necessita inversions periòdiques. La falta de manteniment i
inversions per part del Ministeri ha provocat que al 2015 es produïssin 400 incidències
que van afectar 1,5 milions de persones amb el conseqüent impacte per l’economia de
la demarcació de Barcelona.
L'1de gener de 2010, el Ministeri de Foment va traspassar a la Generalitat els serveis
de Rodalies, tal com estableix l'Estatut de Catalunya. El Govern de Catalunya va
assumir la gestió dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris i
usuàries) i del personal, però la titularitat de la infraestructura va continuar sent d'Adif,
l'empresa pública de Foment que té com a objectiu la construcció de línies de
ferrocarril i la gestió de la seva explotació. Foment, per tant es reservava la gestió
sobre les vies, les estacions i les andanes.
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El Pla d’infraestructures ferroviàries de Rodalies de Barcelona del Ministeri de Foment
del 2009 preveia una inversió de 4.000 milions d’euros i més tard es va elevar fins als
4.848 milions amb el Pla Director d’Infraestructures 2012-2020. La realitat és que la
inversió s’ha limitat a uns escassos 247 milions executats i 400 pressupostats, un
16,20%, segons dades del Ministeri de Foment. En canvi, el Govern de l’Estat ha
apostat clarament per l’alta velocitat augmentant-ne la inversió en detriment de la resta
de la xarxa ferroviària on el seu pressupost ha caigut un 0,5%. Les xifres d’usuaris i
usuàries parlen per si soles: 48 milions de passatgers anuals utilitzen les xarxes de
Rodalies en front dels 2,42 que utilitzen la llarga distància.
Els problemes generats per les incidències a rodalies fan que l’ús del cotxe privat
s’intensifiqui i per tant els nivells de contaminació atmosfèrica associada siguin
preocupants i que tinguin un impacte molt negatiu per la salut.
Atès que l’impuls a la millora de les condicions de sostenibilitat del metabolisme urbà i
ambiental de la demarcació de Barcelona és un dels objectius estratègics del PAM de
la Diputació de Barcelona amb la missió de facilitar l'establiment d'un model territorial
equilibrat i sostenible. Així mateix, com a ens de cooperació local és la seva obligació
intervenir en totes les qüestions vinculades amb les inversions públiques d’interès i
abast territorial, especialment les destinades a l’adequació i la millora permanent de
les infraestructures i els serveis de mobilitat i transport públic col·lectiu de la
demarcació de Barcelona.
Atès que en l’àmbit de la mobilitat és sabut que, la planificació realista, la bona
organització i la gestió eficient de les xarxes i serveis de transport són la resposta
ineludible per a garantir la competitivitat social i econòmica de les conurbacions
urbanes i una referència de la qualitat de vida en el nostre territori. No hem d’oblidar
que el dret a la mobilitat s'ha convertit en uns dels elements centrals per a garantir la
igualtat d'oportunitats de la ciutadania i oferir fiabilitat als fluxos i moviments de
persones i mercaderies. Així doncs, el sistema de transports a la demarcació de
Barcelona ha d'assolir l’objectiu de garantir, conjuntament, la qualitat de vida i
l'accessibilitat dels seus ciutadans i ciutadanes i connectar-les amb la cohesió social i
la competitivitat de la seva estructura econòmica.
Atesa la necessitat d’assumir plenament tot el servei de Rodalies de Catalunya, que
integri la titularitat de les infraestructures ferroviàries, la unitat de gestió i els recursos i
finançament que han de possibilitar unes prestacions de qualitat.
En virtut d’aquestes consideracions, i amb la voluntat d’impulsar i consolidar un
sistema de mobilitat sostenible fonamentat en el transport públic col·lectiu i adreçat a
establir una millor connectivitat i la racionalització de les infraestructures associades.
Tenint en compte aquests antecedents i atès que el Manifest anomenat “Ara
Rodalies”, formulat conjuntament pels ajuntaments de L’Hospitalet de Llobregat,
Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat, és absolutament concurrent amb les
prioritats i objectius estratègics manifestats per la Diputació de Barcelona i amb la
urgència en l’execució que necessiten les mencionades actuacions en aquests
municipis.
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El grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona, proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adherir la Diputació de Barcelona al Manifest ARA RODALIES! Que
promouen els ajuntaments de l’Hospitalet, Sant Feliu de Llobregat i Montcada i Reixac
i que s’annexa a la moció.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a fer efectiu el traspàs del servei de rodalies i
regionals al govern de Catalunya, incloent-hi les vies, estacions, infraestructures,
material mòbil, unitat empresarial de gestió i el finançament suficient per poder prestar
un servei de qualitat, i la garantia del finançament per a realitzar totes les inversions
necessàries.
Tercer.- Notificar els presents acords als Ajuntaments de l’Hospitalet, Sant Feliu de
Llobregat, Montcada i Reixac, a l’Ajuntament de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a
l'Administrador de Infraestructures Ferroviàries –Adif- al Ministeri de Foment del
Govern de l’estat espanyol i a les entitats municipalistes de Catalunya.”
MANIFEST
VOLEM QUE RODALIES ES RECONVERTEIXI EN UN METRO REGIONAL. ARA
RODALIES!
Els ajuntaments de L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac i Sant Feliu de
Llobregat manifestem de forma unitària la nostra reclamació al Ministeri de Foment i a
Adif de la necessitat de prioritzar l’execució d’aquelles actuacions ja previstes en el Pla
de Rodalies 2009 que el Govern central ha oblidat en un calaix sense dotació
econòmica ni calendari per dur-les a terme.
Es tracta d’unes obres imprescindibles per resoldre d’una vegada per totes l’actual
saturació de la xarxa de Rodalies, que han de permetre la consolidació d'un veritable
metro regional que resolgui els problemes de comunicació en el territori i alhora
serveixi per disminuir el tràfic de vehicles privats, principal font de contaminació
atmosfèrica i una de les causes de l’escalfament global.
El desenvolupament del pla, que haurà de passar per una revisió per tal d’actualitzarlo, ha de permetre a les nostres ciutats superar les cicatrius urbanístiques del pas a cel
obert de les vies que separen els nostres barris i dificulten la seva comunicació. Sense
oblidar els problemes de seguretat, que ja s’han cobrat massa víctimes en els nostres
municipis.
Entre les obres que reclamem, hi ha el túnel ferroviari de L’Hospitalet i l’intercanviador
associat de la Torrassa, cabdals per superar el creuament actual de vies, un dels focus
dels retards i l'impediment per incrementar la freqüència de pas dels trens.
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D’altra banda, el soterrament de les vies al seu pas per Sant Feliu és del tot
imprescindible per a l’increment de freqüències i la millora del servei a les línies R1 i
R4, que diàriament utilitzen més de 50.000 persones de les comarques del Baix
Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental i de l’Alt i el Baix Penedès.
El soterrament de la línia ferroviària a Montcada i Reixac suposaria un pas de gegant
en la dotació de seguretat a la xarxa. Una via a cel obert és un perill perpetu per a la
ciutadania i un focus de possibles incidents i avaries que acaben afectant tota la Xarxa
de Rodalies, amb retards considerables i molèsties al conjunt d’usuaris. Vies
soterrades és sinònim de modernitat, fluïdesa i seguretat, tant de la ciutadania com de
les pròpies instal·lacions ferroviàries.
Per sort, en aquests moments els ajuntaments afectats de l’àrea metropolitana ja no
estem sols davant aquestes reivindicacions. Comptem amb el suport de la Generalitat
de Catalunya, els Consells Comarcals i de les Cambres de Comerç de Barcelona i de
Sabadell. Tots plegats volem recordar que les obres previstes al Pla de Rodalies han
estat compromeses pels diferents governs d’Espanya, però s’ha licitat i adjudicat una
part molt ínfima, mentre la xarxa pateix gairebé cada dia incidències, retards i avaries
causades per la manca d'inversions de l’Estat.
L’Àrea Metropolitana i el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona, i, per
extensió, Catalunya, necessiten que Rodalies es reconverteixi en un metro regional
competitiu que doni resposta, des del transport públic a la demanda de mobilitat
creixent entre les ciutats i pobles metropolitans. És aquesta mancança la principal raó
d'un ús insostenible del cotxe per fer desplaçaments, especialment entre la segona i la
tercera corones metropolitanes. Exigim al govern de l’Estat un calendari per escrit dels
treballs i aprovat que mostri el compromís, aquest cop ineludible, de dur a terme les
obres tants anys reivindicades.
En aquest sentit, demanem a totes les candidatures que, a Catalunya, es presenten a
les properes eleccions generals del 26 de juny, que incloguin el compromís prioritari de
l’execució del Pla de Rodalies de Barcelona en els seus programes electorals.
Convidem a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al conjunt dels municipis de l’Àrea i de
la regió metropolitana, a les institucions públiques catalanes i al teixit associatiu a
subscriure aquest manifest.
Ara Rodalies!
La presidència dóna la paraula a la presidenta del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui
diu: La moció la presentem, ja s’ha dit, el Grup de l’Entesa també amb el Grup
Socialista i és una moció, com ha dit en un dels punts que s’han llegit dels acords, que
promouen... És una moció promoguda per diferents ajuntaments, l’Ajuntament de
l’Hospitalet, de Montcada, de Sant Feliu, també acompanyats per l’Ajuntament de
Barcelona i també amb membres del Govern de Catalunya que, el passat 8 de juny,
van presentar aquest manifest sota el títol d’“Ara Rodalies”. És un manifest que vol
sumar entitats, institucions locals, institucions supralocals, ciutadans i ciutadanes
també a títol individual per reclamar, ni més ni menys que al Ministeri de Foment,
aquestes inversions tan necessàries a la xarxa de rodalies. També ho diu la moció, ho
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diu en el propi redactat, la xarxa de rodalies de la demarcació de Barcelona és un
element central per la mobilitat ciutadana. I, ara ho comentàvem també amb altres
companys diputats, no només per la mobilitat ciutadana del què és l’Àrea
Metropolitana de Barcelona sinó pel conjunt del territori, per l’afectació que té al nostre
país. Per tant, la manca de manteniment i d’inversions per part del Ministeri, en aquest
cas, ha provocat per exemple, com s’esmenta en el text, que el 2015 es produïssin
quatre-centes incidències que van afectar a un milió i mig de persones amb el
conseqüent impacte per l’economia al conjunt del territori, més enllà també i en la
demarcació de Barcelona.
Ens semblava molt adient l’aterrament d’aquesta moció en l’àmbit de la Diputació de
Barcelona. Entenem que, com diu el mateix text, l’impuls a la millora de les condicions
de sostenibilitat pel metabolisme urbà i ambiental de la pròpia demarcació de
Barcelona és un dels objectius que consta, i estratègics, en el PAM d’aquesta casa;
amb aquesta missió de facilitar l’establiment d’un model territorial, que sigui un model
equilibrat i que sigui també un model sostenible. I entenem també que, en l’àmbit de la
mobilitat, és sabut que aquesta planificació realista, la bona organització i la gestió
eficient de les xarxes i dels serveis de transport és la resposta ineludible per a garantir
aquesta competitivitat social i econòmica de les conurbacions urbanes, i també una
referència de qualitat de vida pels nostres veïns, per les nostres veïnes del conjunt del
territori.
No hem d’oblidar que el dret a la mobilitat, quan parlem de dret a la mobilitat, s’ha
convertit en un dels elements que hauria de ser central per garantir la igualtat
d’oportunitats d’aquesta ciutadania. Per això, en virtut d’aquestes consideracions i,
amb la voluntat d’impulsar i consolidar un sistema que sigui un sistema de mobilitat
sostenible, fonamentat en el transport públic col·lectiu i adreçat a establir aquesta
millor connectivitat i la racionalització de les infraestructures, és que les institucions i el
Grup de l’Entesa i el Grup Socialista promovem aquest aterrament d’aquesta moció i
aquest manifest anomenat “Ara Rodalies” com deia. Un manifest que remarca aquesta
necessitat de prioritzar l’execució d’aquelles obres previstes en el Pla de Rodalies
2009 que, malauradament, no han estat acomplertes i que el Govern central ha oblidat
en un calaix apostant, clarament, per l’alta velocitat. Es tracta també d’unes obres
imprescindibles per resoldre, com diu el text de la moció, d’una vegada per totes,
l’actual saturació d’aquesta xarxa de rodalies que han de permetre la consolidació d’un
veritable metro regional que resolgui els problemes de comunicació en el territori i,
alhora, també serveixi per disminuir el tràfic del vehicle privat, principal font, com
sabem, de contaminació atmosfèrica i una de les causes de l’escalfament global i de
moltes malalties.
I d’altra banda, més enllà, el manifest també posa sobre la taula la necessitat del
soterrament de les vies al seu pas per Sant Feliu de Llobregat, que és del tot
imprescindible, ja que són unes vies, unes línies que necessiten tenir un increment de
freqüències i una millora del propi servei, que estan donant servei a més de cinquanta
mil persones. També posa sobre la taula la necessitat del soterrament de la línia
ferroviària Montcada i Reixac que, segurament, tots i totes compartim, perquè les vies
soterrades, tenir aquestes vies soterrades, és sinònim de seguretat, de modernitat, de
fluïdesa tant per a la ciutadania com per a les pròpies instal·lacions ferroviàries i
perquè, més enllà d’això, la reflexió és que la integració d’aquestes vies de ferrocarril a
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la trama urbana, el desmantellament de les instal·lacions ferroviàries obsoletes i el
trasllat de les, encara, operatives, permet l’alliberament de grans superfícies de sòl i
que entenem que és una ocasió única per desenvolupar operacions que transformin i
millorin els centres urbans de moltes ciutats.
Fer simplement, per acabar, un apunt perquè crec que és un apunt de rigor. Si vostès
han llegit amb atenció el mateix manifest hi ha una línia o un paràgraf on s’esmenta
que hi ha un requeriment, es fa un requeriment, als diferents partits polítics a
incorporar aquests compromisos en el seu programa electoral de cara a les eleccions
del 26-J. Això ja ha passat i era important per rigor fer aquest apunt perquè aquesta
línia, en aquest cas, és extemporània.
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Sí, com a sotasignats i afegir alguna
cosa més perquè la presidenta del Grup de l’Entesa l’ha explicat molt bé. I en aquest
cas nosaltres també hem volgut cosignar aquesta moció perquè, efectivament, ella ho
deia, el bon funcionament de la xarxa de rodalies és imprescindible per garantir la
mobilitat ciutadana per les nostres tasques diàries, les de cada dia, i estem parlant
d’un volum de passatgers que és molt superior. De fet, ho diu la moció, en parla de
quaranta-vuit milions de passatgers anuals front els 2,42 que utilitzen la llarga
distància, els trens d’alta velocitat... Però, a més a més, d’aquest dret a la mobilitat
ciutadana imprescindible per millorar també les condicions de vida de la gent. Tan
important com és això és la importància de la mobilitat sostenible. I, precisament, en
un moment en què fem cimeres, fem trobades..., fins i tot, des de l’Àrea Metropolitana
hem llançat un pla de lluita contra el canvi climàtic; és imprescindible poder treballar de
manera decidida. I aquesta xarxa de rodalies, efectivament, és un element central
perquè tot això pugui funcionar; per la mobilitat ciutadana, per garantir-la, però també
per aquesta lluita contra el canvi climàtic i per la qualitat de l’aire que respirem cada
dia.
A més, és cert que aquesta moció va acompanyada d’un manifest, que és un manifest
que no només sorgeix de les institucions; que també és un manifest de les entitats
ciutadanes, de la ciutadania també, a títol particular, en general; i, per tant, suma el
què és la institució representativa d’aquesta ciutadania amb les mateixes entitats. Pel
que fa a la part d’acords, per a nosaltres, és tan important o igual d’important el primer
punt com el segon; però jo em detindria en el segon. En aquesta necessitat de poder
demanar i de poder fer efectiu aquest traspàs del servei de Rodalies i Regionals al
Govern de la Generalitat. És imprescindible fer-ho!. En el seu moment es va produir el
traspàs d’horaris, de tarifes, de tota una sèrie de coses, però el que necessitem és
gestionar a fons aquesta xarxa però fer-ho amb el finançament necessari. Aquest
traspàs d’efectius s’ha de fer també amb el traspàs del finançament necessari per
poder fer aquesta gestió. I de la mateixa manera que el manifest parla d’elements, que
ja ha fet esment la presidenta del Grup de l’Entesa, com és el soterrament de vies en
una sèrie de municipis, a mi m’agradaria afegir alguna cosa més, i, segurament,
encara ens deixarem més. Però m’agradaria anomenar la necessitat també de soterrar
les vies al seu pas pel municipi de Mollet del Vallès, ens acompanya el seu alcalde
com a diputat, o la necessitat també, el reclam que fer des de la meva comarca, la
comarca del Baix Llobregat, d’una línia tan imprescindible com per poder connectar
diferents municipis de la nostra comarca. No és fàcil anar, ara mateix, d’Esplugues a
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Castelldefels o de Castelldefels a un altre punt, podria dir, a Cornellà; no és fàcil. Per
tant, som aquí alguns diputats que també som alcaldes de les nostres ciutats. És
imprescindible fer aquesta inversió. Primer, per mantenir dignament el que tenim; però
després, per recuperar línies que fa temps que estan programades però que encara no
les esperem, malauradament. Per això era imprescindible presentar aquesta moció,
per això nosaltres també hem volgut cosignar-la i, evidentment, el nostre vot serà
favorable.
A continuació intervé la portaveu adjunta del Grup CUP-Poble Actiu, senyora
Sabater, qui diu: Simplement per comunicar el nostre vot favorable. Són abastament
conegudes les mancances que pateix la xarxa de rodalies als municipis i el veïnat que
les fem servir les patim dia sí, dia també: a quina hora hem d’agafar el tren per arribar
a temps allà on volem anar; de si aquell dia ens pararem en alguna estació o en una
altra més d’un quart d’hora... en fi, i a més que sorgeixi precisament d’un manifest
d’àmbit local i que es porti aquí a la Diputació ens sembla molt adient i, també, per ferho extensiu, segur, a tots els municipis, que ens hi sentirem absolutament reconeguts;
per tant, doncs el nostre vot favorable.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: En
primer lloc, demanar als que presenten la moció, senyora Díaz, que dintre del seu
catàleg ens posi també al Barcelonès nord i al Maresme, “que también existen” i que
també podem soterrar la via... ja que dintre del catàleg també ens faria gràcia que ens
inclogués en aquesta proposta. I ja més seriosament dir que, nosaltres demanem la
retirada del punt número 2 d’aquesta moció per poder votar-la de manera unànime;
suposo, espero... perquè res té a veure la moció...sí té a veure que parla de Rodalies,
però res té a veure la moció amb l’adhesió al manifest. El manifest, nosaltres el
votaríem a favor, l’adhesió al manifest; la moció, si no retiren el punt 2, doncs tindria un
petit debat.
Només una qüestió. Paro aquí per saber si retiren el punt 2 i, si no, després explicarem
el per què del nostre posicionament.
Atès que no es retira el punt sol·licitat, el senyor Riera (PP), continua la seva
intervenció dient: D’acord. Per tant, continuo amb l’ús de la paraula. He fet una
pregunta de si retiraven el punt número 2, diuen que no i aleshores, a partir d’aquí,
nosaltres volem manifestar que nosaltres votarem, farem abstenció en aquesta
moció, perquè és una moció que res té a veure, com deia abans, amb el manifest de
Rodalies. En aquesta moció s’inclouen uns punts i uns arguments que, per a nosaltres,
són falsos. És a dir, no és veritat la majoria de coses que diu aquesta moció. Rodalies
ha de funcionar millor, això sens dubte. Però amb el que diu la moció no podem estar
d’acord. Nosaltres no podem estar d’acord, per exemple, en que es digui a la moció,
que es parli dels retards a les xarxes i que es parli de poca inversió a Rodalies per part
de l’Estat; cosa que no és certa. No és certa. Nosaltres parlem de xifres, podem parlar
de xifres i de les quantitats i per no carregar: a la xarxa de Catalunya 2012-2015 s’han
invertit dos-cents setanta-sis milions d’euros d’un total de sis-cents cinquanta-nou de
tota Espanya. Per tant, no és veritat que no hi hagi hagut diners per Rodalies. El
problema de Rodalies és un altre, el problema de Rodalies és un problema més aviat
d’infraestructura. El problema de Rodalies és que necessitem, i fa molts anys que se’n
parla i ara s’ha deixat de parlar, per exemple de la tercera via per fer semi-directes al
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Maresme, per exemple. O perquè hi ha un robatori de coure, de material, superior a la
mitja de la resta d’Espanya. Hi ha un problema de seguretat i d’ordre públic, en aquest
cas, que no és competència de Renfe. Hi ha una qüestió de la velocitat a que poden
anar aquests trens, que és una velocitat doncs que s’està... ja no són trens sinó que és
pràcticament un metro, és una línia metropolitana molt més similar al metro, que va en
superfície en molts casos, i, per tant, té unes limitacions a l’hora de la velocitat per
qüestions de seguretat. Per tant, no és veritat que no hi hagi inversió, no és veritat que
el malfuncionament dels trens sigui degut a la gestió i, no es pot comparar amb la línia
de Ferrocarrils catalans, perquè és una línia molt senzilla, molt simple, amb unes línies
rectes sense creuaments gairebé i, per tant, no és comparable. Per tant nosaltres ens
adherim a la millora del manifest, o sigui, del manifest que tracta de la millora de
Rodalies i, amb això, estem d’acord; però no amb el què es diu en aquesta moció,
perquè hi ha moltes falsedats.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadania,
senyor Tovar, qui diu: “En nuestro Grupo también somos plenamente conscientes de
los problemas que sufre el servicio de Cercanías en Barcelona y, evidentemente,
algunos de nosotros, incluso, las sufrimos. Lo que ocurre es que tampoco podemos
estar de acuerdo ni con el diagnóstico ni con las soluciones que se aportan en la
moción. La moción parece que limita la solución al problema de Cercanías en un
traspaso de competencias del Estado a la Generalitat, cuando, actualmente, ambas
Administraciones tienen competencia y lo que ocurre es que, como en muchas otras
materias, hay una ausencia total de coordinación y cooperación entre las dos
Administraciones. Por tanto, el simple traspaso de la titularidad de la competencia no
nos garantiza a los usuarios que vamos a recibir un mejor servicio. Y la prueba la
tenemos con los Ferrocarriles de la Generalitat, que es un servicio que también tiene
incidencias; que tiene unas tarifas elevadas y que también tiene a dos expresidentes
condenados por malversación de fondos, para mayor abundamiento.
Por tanto, nosotros lo que solicitamos, en relación a este servicio, es que haya un
trabajo desde la lealtad institucional, como hemos reclamado en otro tipo de mociones,
entre las dos Administraciones que tienen competencia en el servicio de Cercanías y
que se aumenten los recursos. Y, por tanto, en algunos aspectos, en estos dos
aspectos que digo, en la coordinación o en el aspecto del aumento de recursos y en la
mejora de la gestión, sí que podemos estar, incluso, de acuerdo con el contenido de la
declaración que acompaña la moción.
Sin embargo, en cuanto a la moción propiamente dicha y, por todo lo que hemos
expuesto, básicamente por el tema de limitarse a la competencia, a titularidad de la
competencia, nuestro voto será de abstención.”
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Bé, el nostre Grup votarà a favor de la
moció. Dir que, evidentment, el nostre país té un dèficit important en infraestructures a
nivell de Rodalies, molt important. Pensem que només el 2015 parlem de més de
quatre-centes incidències, un miler i mig d’usuaris afectats per les nombroses
incidències i això ve per una manca d’inversions de l’Estat cap a tota la infraestructura
de ferrocarrils a nivell d’infraestructura viària. I, tinguem en compte que el Pla Director
d’Infraestructures, al període 2012-2020, parlava d’un nivell d’inversió de quatre mil
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vuit-cents quaranta-vuit milions d’euros a Catalunya, dels quals, en aquests moments,
s’han invertit dos-cents setanta-sis milions. Jo no sé si tindrà temps el Govern de
l’Estat per invertir, amb els anys que queden, el què, en teoria, hauria d’haver invertit
en aquests moments. Per tant, jo crec que hi ha hagut un incompliment sistemàtic per
part del Govern espanyol, en allò que s’havia acordat amb la millora de les
infraestructures ferroviàries al nostre país, tant pel Govern del PSOE, en el seu
moment, com per part del Govern del Partit Popular.
I jo, estem plenament d’acord amb el que diu la moció, que és que el Govern de l’Estat
faci efectiu el traspàs del servei de Rodalies, no la gestió, el servei, al Govern de
Catalunya. Però dir-los-hi també, que la problemàtica no la tenim només a Rodalies al
voltant de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sinó que la tenim en el
conjunt del territori del país i també de la demarcació. Per anar d’Igualada a Barcelona
triguem el mateix temps ara, que a principis del segle XX. Si mirem el transport
ferroviari des de Sant Quirze de Besora, a la zona de Montesquiu, últim lloc abans
d’entrar a les comarques gironines, veurem que, encara avui, per arribar a vuitanta
quilòmetres fins a Barcelona es triga una hora i tres quarts. I, miri’n, els trens, el 27%
dels trens que hi ha al principat de Catalunya són anteriors al 1970, una dada
absolutament discriminatòria si comparéssim amb la comunitat de Madrid, que només
disposen d’un 4% dels trens anteriors al 1970. Per tant, és obvi que hi ha una
discriminació en aquest sentit amb el que és les inversions que fa l’Estat en uns
territoris respecte altres territoris. Curiosament, en els pressupostos 2016, l’Estat inclús
ha reduït l’aportació pressupostària per tot el tema de trens de Rodalies i els trens
bàsics que té dins de la xarxa bàsica l’Estat espanyol; curiosament ho ha reduït en un
0,5%, i vostès diran, “és molt poca cosa”, però ha mantingut el mateix nivell d’inversió
pel què afecta als trens d’alta velocitat. I, a sobre, poden estar contents els diversos i
respectius Governs de l’Estat espanyol de ser el segon país de tot el món amb més
quilòmetres de trens d’alta velocitat. A un país què té un nivell d’endeutament d’un bilió
d’euros, un nivell d’endeutament del 103% del seu Producte Interior Brut, per tant,
aquest Govern hauria de saber què prioritza respecte les inversions i les necessitats
bàsiques que tenim.
Finalment, dir-los-hi l’última afirmació, escolti’m, més enllà de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona també existeix... hi ha vida més enllà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
I quan els hi dic que hi ha vida és perquè pensin també, que quan parlem de rodalies,
pensem també en territori, en les comarques que configuren el conjunt de la
demarcació en què molts usuaris, i tenen tota la raó, moltes vegades no podem
utilitzar el transport públic perquè, senzillament, és inviable poder-lo utilitzar. Perquè
poder-se traslladar des de Cercs, on ja no hi ha ni tan sols tren, és no factible. Per tant,
pensem que la mobilitat forma part de pensar en una mobilitat de transport públic,
transport ferroviari accessible a tota la ciutadania i que ja tingui un recorregut factible i
en un temps determinat i, per tant, és un aspecte que, dins d’un concepte de mobilitat,
hem d’intentar millorar.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Acabo o començo on acaba el diputat Fàbrega. Contra més,
entenem que nosaltres com a Grup el que defensarem és que millori tota la xarxa
ferroviària, però és veritat que, quant més et separes de l’Àrea Metropolitana
justament, i per això reclamem territori, més arcaic és el servei de Renfe. Cada vegada
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que es fa més metropolità un servei i, per tant, hi ha més freqüències a l’Àrea
Metropolitana, més complicat és, als municipis que estem fora de l’Àrea, que puguem
arribar. Es donaven dades, com que han donat dades aprofitaré per dir-los-hi que, des
del nord del Maresme fins a Tordera avui es...fins a Barcelona, avui es triguen
quaranta minuts més que al segle passat; i això és manca d’inversió. I això és també
deixadesa per part dels governs de l’Estat que han estat els que tenien la
responsabilitat. Escolteu, es parla de que es traspassi tot el servei de Rodalies;
evidentment, és que ja, en el seu moment, l’acord que es va fer va ser un acord d’estar
per casa. Es tan il·lògic i quan el veiem va ser incomprensible. I els ciutadans no ho
entenen; com és que una part del servei depèn de Rodalies Generalitat i l’altra part
depèn de l’Estat. És absolutament complicat i, és absolutament complicat gestionar-ho
des de l’Administració local, quan has de parlar amb el Ministeri per una banda i amb
Mobilitat o amb la Conselleria per una altra. Per tant, jo crec que aquell acord s’havia
d’haver fet d’una altra manera; entenem nosaltres que havia de ser així. I que ara, ja
potser, el que ja no hem de demanar és que hi hagi un traspàs. Jo crec o creiem que
és imprescindible fer inversió, que s’ha deixat al llarg dels anys, però al punt que
estem ja no només volem l’acord amb rodalies, amb l’Estat, sinó és que volem l’Estat.
Per tant, d’aquí a un any en parlarem amb un altre criteri i espero que, en un any, no
estiguem reclamant això sinó que ho tindrem nosaltres perquè és la nostra voluntat,
com a Grup polític, com a partit.
De nou intervé la senyora Sevilla (Entesa), qui diu: Un agraïment molt breu a tots els
Grups que han donat suport a aquest text i a aquesta moció. Agrair també les
aportacions de cara a territori perquè, d’alguna manera, ens refermen en la necessitat
de presentar textos amb aquestes característiques i també, en la línia del que deia el
diputat d’Esquerra Republicana, precisament, per aquesta afectació al conjunt del
territori, és que no podíem retirar el punt 2 de la moció. Per tant, moltes gràcies.
De nou intervé el senyor Riera (PP), qui diu: Només per puntualitzar un parell de
coses. Una és que Renfe és només un operador i podrien haver buscar un altre. Ho
van intentar amb la Société Nationale des Chemins de Fer i els van dir que “por aquí”.
Per tant, Renfe només és un operador, el canvien i s’ha acabat; les estructures són
una altra cosa, que és el que diu aquesta moció. Parla de quedar-se totes les
estructures i de gratis. I de gratis.
I després una altra qüestió, parlant d’infraestructures, la infraestructura més important
que ha fet la Generalitat de Catalunya, la més important, porta setze anys fent-la i
encara no l’ha acabat; que és la línia 9 del metro. Ho dic perquè com parlem d’eficàcia
potser ens podríem mirar a casa nostra. Setze anys fa que està construint la línia 9 del
metro la Generalitat de Catalunya, quatre Governs i encara no està acabada.
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 (10), Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció de Partit Popular (3) i
Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 6
abstencions.
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Asens (Entesa)
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6.- 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 (12 i 26 de maig).
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la presidència de la Corporació i
pels presidents delegats de les àrees següents: Àrea de Presidència, compresos entre
els números 3.966 al 5.859, ambdós inclosos, Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, compresos entre els números 3.826 al 5.559, ambdós inclosos, Àrea de Cultura,
Educació i Esports, compresos entre els números 4.057 al 5.730, ambdós inclosos,
Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els números 3.878 al 5.617, ambdós
inclosos i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 4.046 al 5.814,
ambdós inclosos tots ells de l’any 2016, i dels acords adoptats per la Junta de
Govern corresponents a les sessions ordinàries de dates 12 i 26 de maig de 2016.
7.- Precs
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Com és habitual, preguem al Govern de la
Diputació la dimissió de la vicepresidenta cinquena, sense atribucions, la senyora
Núria Parlon. Igualment direm o demanem que la Diputació no financi una activitat que
contribueix enormement al canvi climàtic com és el Circuit de Catalunya.
8.- Preguntes
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadania, senyor Ibáñez, qui diu: Tenim coneixement
que s’han enviat a alguns treballadors i treballadores d’aquesta casa correus
electrònics als quals es diu textualment: A partir d’ara quan feu l’informe per sortir de la
“província”, la paraula província s’ha de substituir per la de “demarcació”. Ens tornaran
tots els informes que no estiguin modificats.
Tot i que no ho compartim entenem perfectament que altres formacions polítiques
reivindiquin les vegueries o qualsevol altre tipus de divisió territorial. Però sembla que
algú o alguns tenen pressa o interès a suprimir abans d’hora el terme província i
substituir-lo, en aquest cas, pel de demarcació. Com bé saben vostès al Dossier de la
Diputació de Barcelona, ahir i avui, del Ferran Civil i Arnabat, podem llegir: La
Diputació de Barcelona es constitueix el 30 de novembre de 1812 com a Diputació
provincial de Catalunya, a la ciutat de Vic i amb el marc legal de les Corts de Cadis de
1812. Posteriorment, el 1822, el projecte de la Diputació provincial de Catalunya es
fractura en quatre unitats provincials. Si miréssim també el Títol Preliminar o les
Disposicions Generals del Reglament Orgànic d’aquesta Diputació, modificat el febrer
del 2015, també es diu que la naturalesa de la província i de la Diputació de Barcelona
és el govern i l’administració autònoma de la província de Barcelona i que correspon a
la Diputació de Barcelona com a corporació de caràcter representatiu dels municipis
de la província. Com poden observar, a cap d’aquests textos citats apareix el terme
demarcació. És més, si mirem el diccionari de sinònims d’Albert Jané, trobem que com
a sinònims de demarcació tenim: delimitació, separació, determinació, fixació, sector,
districte, zona, circumscripció, àmbit, regió, comarca i, finalment, diòcesi.
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Així doncs, demarcació és un genèric que, gramaticalment, sempre hauria d’anar
acompanyat de què és el que defineix. Però, per a nosaltres, a banda de la qüestió
lingüística, que entenem perfectament, qualsevol idioma s’ha d’utilitzar de manera
correcta; però a nosaltres el que més ens preocupa són les subjacents amenaces o
pressions als treballadors que conté aquest correu electrònic. És per això que
demanem que cerquin qui va donar ordre de retornar aquests informes on s’utilitzés el
terme província, que cerquin també a quins treballadors de la casa es va enviar el dit
correu electrònic i que, per part de les mateixes persones que el van enviar, s’enviï un
altre correu electrònic desdient-se de l’anterior i reconeixent la validesa del terme
província per referir-se a l’àmbit territorial d’aquesta Diputació.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: No tenim constància, ni des del Govern
hem donat cap tipus d’instrucció, això ho tenim molt clar. El que nosaltres mirem, en
tot cas, és d’aplicar el Llibre d’estil de la Diputació, però crec que no afecta per res en
això que vostè esmenta avui i, en qualsevol cas, tant és utilitzable el terme província
com demarcació provincial; per tant, no hi veig cap inconvenient. El que m’agrada és
que vostè es preocupi tant de defensar la província, quan la seva formació política el
que vol és eliminar-la. Per tant, està molt bé. És una broma, senyor Ibáñez, és una
broma. Ho mirarem, però, en cap cas, penso que hi hagi cap voluntat de, només
faltaria, de coaccionar cap tipus de tasca dels treballadors i treballadores d’aquesta
casa, ni molt menys. Per tant, ens farà arribar, si pot ser, a títol privat, ens fa arribar
per conèixer d’on ve perquè en aquest moment no li podem dir.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: És
un prec improvisat perquè no havia pensat fer-ne cap. Però sí dir-li que, per la dignitat
d’aquesta Cambra o d’aquest Plenari, quan algun Grup fa alguna proposta sigui del
tipus que sigui i a un Grup, en aquest cas, que entre ells i jo hi ha un abisme... que la
persona al·ludida no “se parta de la risa”. Jo crec que demanar la dimissió d’una
persona o demanar-li responsabilitats a una persona que està asseguda a la
Vicepresidència no és “para que se parta de la risa”. Jo li demano que almenys estigui
en posició correcta, normal, seriosa, i quan li pregunten què fa o per què no dimiteix no
comenci a riure. Jo crec que el que hauria de fer és donar explicacions.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), demana que aclareixi el prec o pregunta, i el
senyor Riera continua la seva intervenció dient: Una de les vicepresidències, la
senyora Parlon, cada vegada que li demanen o que se li comenta el tema de la seva
vicepresidència es fa un fart de riure. I a mi em sembla que no s’ha de fer un fart de
riure.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: És que jo crec que no es fa un fart de
riure.
El senyor Riera respon: Vostè no, perquè no la veu. Jo sí que la veig.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: En tot cas, senyor Riera, per a una altra
vegada també, li demanaria que respectem l’ordre de les intervencions. Perquè quan
he demanat precs, intentem anar endreçats tots els Grups. Li he demanat la paraula i,
en tot cas, la dono evidentment a la senyora Parlon.
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Intervé la vicepresidenta cinquena, senyora Nuria Parlon, del Grup Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, qui diu: Per les al·lusions que fa
el senyor Riera, jo no me’n foto cap fart de riure. En aquest cas comentava una qüestió
amb el company, que ha coincidit amb la intervenció que ha fet el senyor de la CUP.
Per tant, per respecte, si vol, vostè demani també la dimissió, com fa el senyor de la
CUP, però no digui que jo ric de les observacions que fa el senyor de la CUP a cada
Ple en relació amb la vicepresidència. Perquè no sap exactament del què jo he rigut
amb el meu company, en aquest cas de taula. Per tant, sigui respectuós abans de fer
segons quines acusacions.
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui
diu: Nosaltres insistir en un tema que ja vam treure a la Comissió Informativa de
Cultura, que és sobre les informacions que disposem de la voluntat d’aquest equip de
govern d’externalitzar la gestió de dues sales de l’espai Francesca Bonnemaison. Els
diputats Puigcorbé i Ciurana ens van assegurar que estan redactant un Plec de
clàusules per obrir aquestes sales a altres possibles usos i, des del nostre Grup i
també fent-nos eco de la preocupació de les entitats de dones de la ciutat de
Barcelona, volem manifestar aquesta preocupació per la pèrdua de la gestió directa
d’aquests espais de la Diputació i, en tot cas, que deixin d’estar en mans de les
entitats de dones de la ciutat. I de l’altra banda la preocupació per no preservar, o que
l’espai unitari de dones i gènere que és aquest edifici es vegi amenaçat per aquest
Plec de clàusules i aquesta voluntat de l’equip de govern de la Diputació.
Tot seguit intervé el diputat del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal, senyor Puigcorbé, qui diu: Sí, no, és que penso que ja li vam contestar la
condició. No entenc aquesta alarma tan gran que té vostè, no coneixent a més les
clàusules ni el Plec... O sigui que, en definitiva, ja li vam dir que la utilització d’aquests
espais que abans havien estat a l’Institut del Teatre, ja en el mandat anterior es van dir
que s’utilitzarien per a aquesta activitat. Es va fer un concurs que no es va tirar
endavant. Aquest concurs es tira endavant ara amb aquest Plec nou. I, en definitiva,
és perquè l’espai aquest gestionat per un grup de teatre, que lògicament ha d’anar a
un concurs, sigui precisament, és una condició sine qua non, que sigui sobre el gènere
i el món de la dona. És a dir, com li vaig contestar en aquell moment, doncs no
solament no va en detriment del centre sinó que el potencia a nivell europeu, perquè
serà un dels quatre o cinc centres europeus on es farà tot dedicat, gestions
escèniques dedicades al món de la dona i de la igualtat. Per tant, és una cosa
superior, no entenc la seva alarma... Quina és la seva alarma? Penso que li vam
aclarir l’altre dia.
A continuació intervé la portaveu adjunt del Grup CUP-Poble Actiu, senyora
Sabater, qui diu: No en volíem fer, però una mica per complementar la resposta que
va donar el senyor Puigcorbé a la Comissió Informativa de Cultura, era que en el Plec
de condicions es posava com un mínim del 25% de programació de gènere en
aquesta... en la gestió d’aquestes sales i nosaltres el que volíem preguntar era si el
Govern estaria disposat a ampliar fins al màxim aquesta programació relacionada amb
gènere, ja que és un equipament de referència en aquestes temàtiques.
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De nou intervé el senyor Puigcorbé (ERC-AM), qui diu: El fet que sigui... És un mínim
del 25%; però considerem que és correcte. Perquè no es pot condemnar un grup de
teatre a que el 100% sigui de gènere. Si ho és i és molt probable que ho sigui, eh?
Però no ho podem condemnar abans, perquè a més hi ha un cànon de pagament que
és molt alt. Considerem que és correcte.
Intervé de nou el senyor Rodríguez (Entesa), qui diu: En tot cas, fer una consideració
de que no seria condemnar un grup de teatre a fer el 25%, sinó una altra cosa. No
seria condemnar, no crec que sigui afortunada aquesta expressió. La nostra
preocupació és perquè no tenim coneixement; és a dir, sabem que durant més de cinc
mesos s’ha anat treballant aquest tema, no disposem d’aquest Plec de clàusules, no
l’hem vist, i, en tot cas, demanem veure’l i fer una reunió específica o una valoració
específica d’aquesta qüestió a la propera Comissió Informativa.
De nou intervé el senyor Puigcorbé (ERC-AM), qui diu: Hi ha una prevenció que
tenen vostès que no entenc quina és... Ja me l’explicaran fora del Plenari, perquè no
entenc quina és. De totes maneres, jo els hi asseguro que el 100% d’una programació
d’aquesta mena obligatòria és condemnatòria.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Entenc que de tota manera, diputat, que
podrem fer una sessió conjunta amb els Grups per exposar des de les dues
vicepresidències que gestionen o tindran competència en la gestió de l’espai. L’espai
Bonnemaison és un espai característic i, a més, de referència en tot el que és
precisament la cultura del gènere. La primera biblioteca europea sobre la dona que es
va fer en una etapa moderna es va poder promoure a través de l’impuls de Francesca
Bonnemaison i, per tant, hem de procurar, i a això sí que ens hi obliga el llegat que hi
tenim, que puguem continuar, precisament, abundant en la temàtica del gènere que
avui dia, malauradament, encara ens interpel·la moltíssim a totes i a tots i a la nostra
societat. Per tant, jo el que els demanaria, com a presidenta de la institució, és que
facin una Comissió específica i que, si cal incrementar aquest percentatge del 25% a
un 50% com a mínim, jo els hi haig de dir que en seria partidària si no fos gairebé, no
diria el 100%, però crec que la matèria de gènere pot donar per molt perquè és
precisament una problemàtica que està interconnectada a la nostra societat
diàriament. Totes les temàtiques que avui dia ens interpel·len tenen un aspecte, sense
cap mena de dubte, de gènere. Per tant, crec que aquesta qüestió que avui s’ha
plantejat la podrem resoldre i la resoldrem bé i, diputats, segur que ho faran molt bé.
Us ho agraïm.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), indica que, finalitzada la formulació de
preguntes orals, de conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, es donarà
lectura al sentit de les preguntes formulades per escrit pels diferents Grups, des de la
darrera sessió del Ple i de si han estat respostes, incorporant-se la totalitat del text a
l’Acta de la present sessió.
Les preguntes i respostes són les següents:
1. Pregunta formulada en data 26 d’abril de 2016 per la portaveu del Grup CUPPoble Actiu, senyora Rovira, que diu:
Amb aquest escrit, us sol·licitem un informe sobre les insercions publicitàries o el
pagament d’altres serveis, per part de la Diputació de Barcelona, a diversos mitjans de

Àrea de Presidència
Secretaria General

comunicació de la comarca de l’Anoia durant els anys 2014, 2015 i 2016 (primer
trimestre), en el qual s’haurien d’incloure la data, el servei contractat, el concepte, la
campanya en què s’emmarca, l’import i el mitjà.
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, serveis Generals i relacions
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana va ser lliurada en data 27 de juny i diu:
D’acord amb la pregunta que vau formular a la Presidenta el dia 26 d’abril en
referència a les insercions publicitàries o pagament d’altres serveis per part de la
Diputació de Barcelona a mitjans de comunicació de la demarcació de l’Anoia, adjunt
us faig arribar document amb aquesta informació, cenyint-nos a l’acció de govern
d’aquest mandat, és a dir, al segon semestre de 2015 i primer trimestre de 2016.
Cal remarcar que les aportacions publicitàries de la Diputació de Barcelona als mitjans
de comunicació de l’Anoia segueixen el mateix criteri que les de la resta de mitjans de
comunicació locals i comarcals de la demarcació pel que, a l’hora d’adjudicar les
inversions, es tenen en compte els criteris d’audiència i difusió.
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2. Pregunta formulada en data 30 de maig de 2016 pel president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, que diu:
Des del Grup CUP-Poble Actiu volem conèixer quins són els imports i els serveis
externalitzats per la Diputació i els seus Organismes Autònoms des del dia 29 de maig
de 2015 (data del Ple Corporatiu de Cartipàs) fins el dia 29 de maig de 2016.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Interns, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, va ser lliurada en data 28 de
juny i diu:
En resposta a la seva petició de data 30 de maig, referent als serveis externalitzats, us
trasllado la informació que recull les operacions efectuades dins del període sol·licitat i
que fan referència a serveis interns que es gestionen de forma externalitzada.
Els criteris d’extracció d’aquesta informació han estat els següents:
-

Contractes de Serveis.
Adjudicats entre el dia 29 de maig de 2015 i el 29 de maig de 2016.
Procediment de contractació: obert, restringit, negociat.

Diputació de Barcelona
CONTRACTES ADJUDICATS ENTRE EL 29 DE MAIG DEL 2015 I EL 31 DE DESEMBRE
DEL 2015
Expedient
Objecte
2011/0004578 Pròrr. neteja edific.rec.Mundet,ef.1 a 15 juiol/15
2011/0008899 Pròrr. neteja edif.Migjorn,ef.1-15 juliol/15
Pròrroga Vigilància, protecció i control d'accés a diferents edificis i instal·lacions de la
2012/0000379
Diputació de Barcelona
2012/0001176 Pròrr. recoll.residus urbans R.Torribera,ef.1-12-15
2012/0001490 Prog. M. correctiu i desenv. SAP gestió hospital.
2012/0003342 Pròrr. serv. Desinsectació, desratització i desinfecció difer.edif.recin.i locals.ef.1-9-15
2012/0005681 Pròrroga serv. seguretat Palau Güell
2012/0005681 Pròrroga serv. seguretat Can Serra
2012/0005681 Pròrroga serv. seguretat SPOTT
2012/0005681 Pròrroga serv. seguretat Mundet
2012/0005681 Pròrroga serv. seguretat Rec. Maternitat
2012/0005681 Pròrroga serv. seguretat Mestral-Cambó
2012/0005681 Pròrroga seguretat Palau Güell 1/09 a 31/10
2012/0005681 Pròrroga seguretat SPOTT 1/09 a 31/10
2012/0005681 Pròrroga s. seguretat Mundet 1/09 a 31/10
2012/0005681 Pròr. s. seguretat Mestral-Cambó 1/09 a 31/10

Import
8.868,06
11.391,45
79.056,62
1.553,04
39.754,37
8.667,35
45.622,47
103.224,24
7.899,56
107.203,03
57.328,34
33.142,68
49.701,20
7.899,56
107.203,03
33.142,68
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2012/0005681
2012/0006526
2012/0007248
2012/0008329
2012/0008509
2012/0008783
2012/0008783
2012/0008783
2012/0008783
2012/0008783
2012/0008783
Expedient
2013/0000435
2013/0000435
2013/0000561
2013/0000561
2013/0000561
2013/0000561
2013/0000561
2013/0000566
2013/0000922
2013/0001588
2013/0002140
2013/0002183
2013/0006816
2013/0008704
2014/0000542
2014/0002332
2014/0002960
2014/0003772
2014/0004385
2014/0004385
2014/0004385
2014/0004877
2014/0004878
2014/0004879
2014/0004880
2014/0004882
2014/0004883
2014/0005033
2014/0007478
2014/0008009
2014/0008240
2014/0008429
2014/0008488
2014/0008830
2014/0009002
2014/0010003
2014/0010175
2014/0010204
2015/0000564
2015/0000569
2015/0000570
2015/0000937
2015/0001437
2015/0001452
2015/0001595

Pròr. s. seguretat Maternitat 1/09 a 31/10
Pròrr.Neteja E.F.Bonnemaison, ef.01-10-15
Pròrr.servei neteja depen.de l'ed.CERC,ef.1-10-15
Pròrr.mant.equip.i infra.audiovisual,ef.1-10-15
Dir.O.Mill.traçat BP4654,BP4653 S.Quirze Bes-Olost
Pròrroga protecc. incendis div.edificis Lot1-jul-des 2015
Pròrroga protecc. incendis div.edificis Lot2-jul-des 2015
Pròrroga protecc. incendis div.edificis Lot3-jul-des 2015
Pròrroga protecc. incendis div.edificis Lot4-jul-des 2015
Pròrroga protecc. incendis div.edificis Lot5-jul-des 2015
Pròrroga protecc. incendis div.edificis Lot6-jul-des 2015
Objecte
Pròrroga Vigilància. Escola Industrial
Pròrroga Vigilància. Torribera
Pròrroga lot 1- altres inst. mant. inst. tèrmiques
Pròrroga lot 3- recinte MT mant inst. tèrmiques
Pròrroga lot 4- recinte Tor. mant inst. tèrmiques
Pròrroga lot 5- recinte Mun. mant inst. tèrmiques
Pròrroga lot 6 Can Serra mant inst. tèrmiques
Pròrroga contracte tasques d'informació i acollida al Petit Casal Begues- Parc Garraf
Serveis assistència tècnica xarxa OTL
Prorroga contracte serv.assessorament psiquiatria
Pròrroga servei neteja div. finques desembre 2015
Servei explotació models trànsit TRANSMOBAL
Adjudicació Coord. seg i salut P12UI1206
Manteniment i suport Llic.Corporativa SIG ESRI C.T
Adjudicació contractació Edició SOSTENIBLE.CAT
Pròr. S.neteja Edificis Torribera,ef.1-12-15
Adjudicació contr. Monitoratge activitats CEM
Potenciació ús biomassa a la finca Jafra.
Lot 1.Neteja Pav.Migjorn,R.Mundet,ef.16-7-15
Lot2.Neteja Ed.Serradell,R.Mundet,ef.16-7-15
Lot3.Neteja div.edificis,R.Mundet,ef.16-7-15
Neteja marges ctres. SC Manresa Anys 2015-2018
Neteja marges ctres. SC Martorell Anys 2015-2018
Neteja marges ctres. SC Vilafranca Anys 2015-2018
Neteja marges ctres. Berga. Anys 2015-2018
Neteja viària marges S.C. Granollers Any 2015-2018
Neteja viària marges S.C. Vic Anys 2015-2018
Direcció obra Rotonda intersecció Argentona
Redacció Conservació el. superestructura. 2015
Foliació i digitalització del fons Prat de la Riba
Suport i Admi. sistemes de base de la Diputació B.
Suport i administració plataforma SAP
Inventari visual parametrització xarxa ctres Diba
Mant. i suport de la xarxa de comunicacions D.B.
Control qualitat ctres. Diputació Barcelona 2015
Adjud. contrac. Pla d'actuacions P241 Cons. Marina
SICUS gestió acadèmica de l'Escola de la Dona
Dir.O.Reurb.trav. BV-5156/BV-5003 Fase-1. Montmeló
CT PROCEDIMENT OBERT SERVEIS GESTIÓ DE CARPES
Mant.equip.audiovisual ed.C.Serra/Bonne;ef.1.12.15
Mant. correctiu i desenv. n. funcionalitats aplicacions informàtiques municipals
Manteniment SI Padró Municipal d'Habitants
Serv.neteja Espai F.Bonnemaison,ef.1-12-15
Dir.O. Reurbanització travessera BV-2411. Begues
Ser. Vigilància Can Serra-Minerva

57.328,34
23.781,22
10.485,89
512,6
48.400,00
4.836,52
4.142,66
1.856,76
1.507,00
5.948,96
7.576,51
Import
159.998,34
101.279,62
6289,36
4219,02
1675,46
6871,66
7381,62
7.384,34
4.640,44
1.954,37
1.401,49
22.951,00
7.840,80
72.600,00
6.171,00
1.805,97
23.437,50
68.365,00
121.236,83
79.080,50
20.025,56
361.446,47
311.272,50
328.006,25
332.018,50
330.534,60
338.057,50
18.755,00
19.239,00
21.598,50
112.776,04
36.390,09
54.437,90
40.004,16
28.189,48
49.213,12
10.820,63
48.400,00
34.474,00
556,6
11.821,70
8.823,92
13.364,22
4.598,00
211.372,66
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2015/0001599
2015/0001599
2015/0001599
2015/0001599
2015/0001599
2015/0001599
2015/0001599
2015/0001599
2015/0001599
2015/0001599
2015/0001599
Expedient
2015/0001649
2015/0002052
2015/0002214
2015/0002763
2015/0002833
2015/0002995
2015/0003309
2015/0003424
2015/0003425
2015/0003496
2015/0003620
2015/0003941
2015/0004063
2015/0005887
2015/0007306
2015/0008127

Ser. Vigilància P. Güell- lot 1
Ser. Vigilància - Bonnemaison lot 2
Ser. Vigilància CERC- lot 3
Ser. Vigilància Spott- lot 4
Ser. Vigilància Londres- lot 5
Ser. Vigilància Esc. Ind.- lot 6
Ser. Vigilància Mundet- lot 7
Ser. Vigilància Matern.- lot 8.1
Ser. Vigilància Pavello C. i M.- lot 8.2
Ser. Vigilància Torribera- lot 9
Ser. Vigilància PDL- lot 10
Objecte
Ser. auxiliars suport logístic P. Güell
Redacció. Pla zonal xarxa local ctres. DIBA
Suport i administració Plataforma LIFERAY
Manteniment HERMES
Mant. llicències i suport al programari ZENworks
Adjudicació contracte programa "Poesia als Parcs"
CRT Publicitat Premsa Diada 11 de setembre 2015
Servei de transport valises (P.I.) Bibs. Xarxa
Servei de desplegament del GIA
Adm. i suport de la plataforma EMC/DOCUMENTUM
Manteniment equips megafonia div. edificis
Campanya publicitària de Turisme 2015
Mant. OPAC, "Internet i + " i moneder XB
CON XIX Premis Prevencio Incendis 2015
Servei àpat acte lliurament PREMIS PREV. INCENDIS
CON Estand Festival de la Infància 2015

CONTRACTES ADJUDICATS ENTRE L’1 DE GENER I EL 29 DE MAIG DEL 2016
Expedient
Objecte
2009/0004992 Pròrroga 31/03/2016 Mant.conserv. ctres. Vilafranc
2009/0004993 Pròrroga 31/03/2016 Mant.conserv. ctres. Martorell
2009/0005732 Pròrroga 31/03/2016 Mant.conserv. ctres.Granollers
2009/0005733 Pròrroga 31/03/2016 Mant. i conserv. ctres. Vic
2009/0005734 Pròrroga 31/03/2016 Mant.conserv. ctres. Berga
2010/0007142 Pròr.Neteja exter.rec.Esc.Indust,ef.1-5-16/30-6-16
2011/0009508 Pròrroga contracte servei neteja bus de Granollers
2012/0000965 Serveis d'assessorament fiscal i tributari
2012/0002849 Direcc. Mill. sistemes contenció ponts ctres DIBA
2012/0005395 Serveis de seg. i mant. compliment normatiu protecció de dades
2012/0005395 Serveis de seg. i mant. compliment normatiu protecció de dades
2012/0006731 Pròrroga contracte Servei de gestió equipament "Centre Experimental
de les Arts" a Vallgrassa
2012/0006885 Serveis de neteja, desinfecció i analítiques aigua sanitària Lot 1
tram fix
2012/0006885 Serveis de neteja, desinfecció i analítiques aigua sanitària Lot 2
Tram fix
2012/0006885 Serveis de neteja, desinfecció i analítiques aigua sanitària Lot 3
Tram fix
2012/0006885 Serveis de neteja, desinfecció i analítiques aigua sanitària Lot 4
Tram fix
2012/0006885 Serveis de neteja, desinfecció i analítiques aigua sanitària Lot 5
Tram fix
2012/0006885 Serveis de neteja, desinfecció i analítiques aigua sanitària Lot 6

39.003,11
11.556,56
9.559,10
9.071,07
9.721,44
86.458,35
121.329,07
57.861,29
33.365,04
54.693,94
37.454,54
Import
13.242,33
35.370,72
5.787,83
6.352,50
4.616,15
14.039,03
49.079,84
32.367,50
8.880,00
2.067,08
9.851,14
202.474,52
29.645,00
33.601,10
31.680,00
41.624,00

Import
214.107,15
243.193,88
274.507,03
219.642,22
228.184,48
16.722,78
1.521,14
15.109,62
5.922,96
7.213,72
14.427,44
18.888,10
7.243,46
2.636,40
2.602,69
1.178,57
4.446,06
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Tram fix
2012/0006885 Serveis de neteja, desinfecció i analítiques aigua sanitària Lot 1
Tram var.
2012/0006885 Serveis de neteja, desinfecció i analítiques aigua sanitària
Lot 2 Tram var.
2012/0006885 Serveis de neteja, desinfecció i analítiques aigua sanitària
Lot 3 Tram var.
2012/0006885 Serveis de neteja, desinfecció i analítiques aigua sanitària
Lot 4 Tram var.
2012/0006885 Serveis de neteja, desinfecció i analítiques aigua sanitària
Lot 5 Tram var.
Expedient
Objecte
2012/0006885 Serveis de neteja, desinfecció i analítiques aigua sanitària
Lot 6 Tram var.
2012/0008591 Direcc. text refòs pont riu Llob. BP-1121 Monistrol
2013/0000201 Serveis de manteniment del sistema ROSMIMAM (Gestió
d'Ordres de Treball)
2013/0000201 Serveis de manteniment del sistema ROSMIMAM (Gestió
d'Ordres de Treball)
2013/0002426 Prorr. contracte gestió del Servei "Cercle Voluntaris Parcs Naturals"
2013/0002426 Prorr. contracte gestió del Servei "Cercle Voluntaris Parcs Naturals"
2013/0003327 Pròrroga Concessió Administrativa Àrea Esplai El Solell del
Corredor PMC
2013/0003611 Pròrroga serveis de neteja Palau Güell,ef.18-04-16
2013/0004955 Pròrr. P.fixa. Mant.prevent.equips P.Mòbil,ef.1-5-16
2013/0004955 Pròrr. P.vble. Mant.correct.equips P.Mòbil,ef.1-5-16
2013/0005502 Serv. mant. correc. i noves func. sis. fons docum.
2013/0006326 Prorroga coordinació Seguretat i Salut actuacions carreteres
sector oriental
2013/0006326 S.S. actuacions ctres.ooc/oriental Lot A/ 2014-15
2013/0006326 S.S. actuacions ctres.oriental Lot B/ 2014-15
2013/0006326 Pròrroga coord. Seg. i salut sector Occ. 2014/15
2013/0006326 Prorroga coordinació S. i S. sector oriental
2013/0006326 Pròrroga coord. Seg. i salut sector Occ. 2014/15
2013/0006442 Pròrr.contr.serv.mant.sist.alarm Montesquiu-p.fixa
2013/0006668 Conv. pròr. neteja 2 garatges Lot 1 PNM-PMC
2013/0006668 Conv. pròr. neteja 2 garatges Lot 2 PNM-PMC
2013/0007098 S. Manteniment sistema de gestió de compres i magatzems
2013/0007098 S. Manteniment sistema de gestió de compres i magatzems
2013/0007405 PROG. S. M I SUPORT SIST. INFORMACIÓ COMPTABLE ADM. LOCAL
Pròrroga Cont.suport logístic gestió i instal. Materials recreatius en esdeveniments
2013/0007723
esportius
2013/0008704 Manteniment i suport Llic. Corporativa SIG ESRI
2013/0008924 Manteniment instrument informació als ens locals GAUE 2016
2014/0001130 Instal·lació i config. estacions treball DIBA
2014/0001664 Auscultació resistència ferms de xarxa ctres. 2014
2014/0001958 Serveis de manteniment de portes automàtiques
2014/0002027 Direcció O. Eixampl.ponts/millora vianants Tordera
2014/0002171 Servei mant.inst.elèct.ubicades al Parc del Garraf
2014/0002481 Manteniment Sistema Gestió Bibliotecari XB
2014/0004744 Mant. sistema ORALIMS
2014/0006219 PRG. Mant. i suport de diferents productes CAD
2014/0008831 PRG.Mant. suport, adminis. sistema emm..i back up
2014/0008831 PRG.Mant. suport, adminis. sistema emm..i back up
2014/0008831 PRG.Mant. suport, adminis. sistema emm..i back up
2014/0008832 PRG. Mant. llicències programari gestió EMC/DOCUM.

3.700,59
6.101,63
2.400,64
1.700,45
1.800,48
4.001,07
Import
2.600,69
24.734,64
11.618,45
7.645,71
23.033,95
23.033,95
4.232,98
37.882,06
4.976,68
2.573,59
11.257,63
37.903,40
5.855,45
11.562,13
20.476,04
29.301,21
15.829,00
1.440,81
4.561,32
4.673,25
887,37
3.164,42
32.511,87
39.256,56
145.200,00
5.047,28
7.569,13
30.839,27
1.177,95
2.226,40
1.250,00
3.038,61
3.833,28
23.308,48
83.335,28
83.335,28
41.667,64
10.704,26
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2014/0009423
2015/0001877
2015/0002711
2015/0002985
2015/0002985
2015/0003424
2015/0003620
2015/0003938
2015/0003938
2015/0003938
2015/0003938
2015/0003938
Expedient
2015/0003938
2015/0004842
2015/0004920
2015/0005307
2015/0005469
2015/0005493
2015/0005525
2015/0005525
2015/0005525
2015/0005525
2015/0005525
2015/0006196
2015/0006347
2015/0006347
2015/0006437
2015/0006462
2015/0006602
2015/0006602
2015/0006666
2015/0006906
2015/0006994
2015/0007475
2015/0007475
2015/0007851
2015/0007947
2015/0007950
2015/0008766
2015/0008766
2015/0008766
2015/0008985
2016/0000493
2016/0001331
2016/0001332
2016/0002939
2014/0007430

PROG. Mant. del programari SPSS de la D.de B.
Adjud.contr.realitz.cartografia hàbitats Corine
Neteja magatz.Ger.Infrae.V.i Mob,ef.1-4-16
Lot 1: recollida-tractament residus sanit.Tipus II
Lot 2:recollida-tractament residus sanit.Tipus III
Pròrroga contracte servei logística valises
Pròrroga serveis Manteniment megafonia
Manteniment TCA'S Granollers. Preus Unitaris
Manteniment TCA'S SC Vic. Preus Unitaris (lot 2)
Manteniment TCA'S SC Berga. Preus Unitaris (lot 3)
Manten.TCA'S SC Vilafranca. Preus Unitaris (lot 4)
Manten.TCA'S SC Martorell. Preus Unitaris (lot 5)
Objecte
Mantenim.TCA'S SC Manresa. Preus Unitaris (lot 6)
Servei de gestió de risc d'allaus a Coll de Pal 2015-17
Ser.neteja exterior Torribera ef.1-6-16
S. Trasllat/muntat./desm./emmag. exposició consum
Suport plataforma Wordpress any 2016
Supervisió Professional als Mediadors_2016
LOT 1 MANT.SAIS 2016 DIV.EDIF.
LOT 2 MANT.SAIS 2016 DIV.EDIF.
LOT 3 MANT.SAIS 2016 DIV.EDIF.
LOT 4 MANT.SAIS 2016 DIV.EDIF.
LOT 5 MANT.SAIS 2016 DIV.EDIF.
SICUS gestió biblioteques sectorials..... KOHA
Manteniment Qlikview DIBA
Manteniment Qlikview DIBA
S.neteja edif/esp.exte.Esc.Canet,ef.1-6-16
Servei d'avaluació de satisfacció programa Respir
S. auxiliars accessos Torribera
S. auxiliars accessos Mundet
Dir.O. Elements superestructura en ponts. Any 2015
S. Manteniment jardins El Vilar 2016
Reciclatge PCs cessió entitats sense ànim lucre
Manteniment programari Red Hat
Manteniment programari Red Hat
S. gestió serveis afectats per les actuacions en carreteres 2016
Manteniment programari MICROSTATION
Manteniment del sistema d'informació EPSILON
Lot 1 Mant.c.transf.,grups elect.i quad.conmut.
Lot 2 Mant.c.transf.,grups elect.i quad.conmut.
Lot 3 Mant.c.transf.,grups elect.i quad.conmut.
Subscripció llicències programari LIFERAY DIBA
Mant. sist. inform. gestió integral de la comptabilitat munic.
IMP Agenda escolar, fullets i calendari 2016-17
CON 4 Stands Firagran,BIZ Bcn,Ecoviure,Smarth City
CRT Publireportatges Xarxa Parcs Naturals 2016
Direcció obra Rotonda intersecció Argentona

7.662,87
33.577,50
19.789,75
6.435,00
553,2
48.551,25
3.518,26
1.122.457,37
788.199,83
854.909,80
796.768,90
911.851,86
Import
891.224,94
9.170,55
35.577,56
22.808,50
23.937,83
7.840,80
3.906,58
14.278,00
4.531,28
7.084,36
12.584,00
26.136,00
4.840,00
39.526,67
30.865,53
5.771,70
43.889,76
21.980,48
24.187,90
20.456,10
10.728,66
5.192,06
5.192,06
32.688,15
27.679,15
15.666,17
2.141,29
1.836,78
2.370,19
28.314,00
215.061,86
75.020,00
45.980,00
35.647,81
11.590,58

Organisme de Gestió Tributària
Expedient
2014/0000156
2015/0000013

Objecte
Serveis de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, relatiu a la migració
tecnològica del web de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Servei de neteja respectuós amb el medi ambient, a les oficines perifèriques i les oficines centrals
de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Import
98.220,00
1.392.838,86
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Expedient
2015/0000030
2015/0000035
2015/0000040
2015/0000102
2015/0000103
2016/0000006
2016/0003605

Objecte
Servei de recollida, transport i destrucció del paper confidencial de rebuig que es genera a les
oficines de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, reservat a Centres
Especials
Servei de suport al muntatge, el desmuntatge i el trasllat del mobiliari, la documentació i altres
elements a les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Servei de control de la qualitat ambiental interior a les oficines de l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona
Servei de manteniment preventiu de les instal·lacions de baixa tensió a les oficines de
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Servei de manteniment preventiu de les instal·lacions tèrmiques a les oficines de l'Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
manteniment de la plataforma actual emmagatzematge i backup corporativa EMC de l'Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
2016/0000005 Contractació de serveis, consistent en el manteniment i el suport tècnic dels
servidors corporatius HP (HEWLETT PACKARD) de l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona

3. Pregunta, formulada en data 6 de juny de 2016 pel president del Grup CiutadansPartit de la Ciudadanía, senyor Ibáñez, que diu:
Miguel Ángel Ibáñez Giner, diputat president del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el present escrit,
passo a formular respectuosa sol·licitud del següent apartat:
Seria del nostre interès conèixer, per al període comprès entre l’any 2007 i el 2011
ambdós anys inclosos, la relació de contractes (amb la seva data de formalització,
l’import i la descripció de l’encàrrec), que hagi pogut tenir la Diputació de Barcelona o
qualsevol de les entitats que conformen el seu sector públic amb les següents
societats:
-

Iniciatives i Programes, SL (INIPRO, SL)
Itinere Serveis Educatius, SL
Gallet Consultors Associats, SL
GIS Grup IP, SL
Educare XXI, SL
Prodesc, SL

La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Interns, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, va ser lliurada en data 28 de
juny i diu:
En resposta a la vostra petició de data 6 de juny d’enguany referent als contractes que
hagi pogut formalitzar la Diputació i les entitats que conformen el seu sector públic
durant els període comprès entre l’any 2007 i el 2011 amb diverses societats, us
informem que per part de la Diputació són els següents:

Import
110.020,00
30.000,00
13.950,00
15.200,00
23.227,50
74.323,08
189.131,04
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INICIATIVES I PROGRAMES SL NIF: B59545913
EXERCICI NÚM. EXP.
OBJECTE DEL CONTRACTE
Realització formació tècnics/tècniques de joventut
2008
2008/5487 administracions públiques locals: "Elaboració d'un Pla
Local de Joventut II. Metodologia i elaboració".
Formació electes i personal tècnic en l'àmbit de les
2009
2009/1138
polítiques de joventut
Aprovació del programa i pressupost per a la formació
2010
2010/619 d'electes i personal tècnic en l'àmbit de les polítiques de
joventut - 1r Trimestre 2010
Contracte menor. Contractació de 20 sessions
2011
2011/8707 informatives en el marc del programa "Després de
l'ESO...què?.

IMPORT
2.400,00
1.600,00
1.600,00

4.000,00

ITINERE SERVEIS EDUCATIUS SL NIF: B62390612
EXERCICI
2007

NÚM.EXP.
2006/3949

OBJECTE DEL CONTRACTE
Reposició 1 plafó exposició "Després de l'ESO...Què?".

IMPORT
669,63

EXERCICI

NÚM.EXP.

OBJECTE DEL CONTRACTE
Actualització de l'exposició "Després de l'ESO... Què?
Contracte menor per a la reparació i actualització dels
continguts de l'exposició "Després de l'ESO... Què?".

IMPORT
2.155,00

2008

2009

2008/1612

2009/2563
2010/1457
2010/5672

2010

1.530,00

2010/8812

2010/10562

Actualització de l'exposició "Després de l'ESO... Què?
Actualització guies i 2 pòsters de l'exposició Després de
l'ESO...Què?
Contracte menor per a l'actualització dels continguts de
l'exposició "Després de l'ESO...què?"
3 sessions presentació exposició "Després de l'ESO...
Què A L'IES XXV Olimpíada
Contracte menor per a l'actualització dels continguts de
l'exposició "Després de l'ESO...què?" 2010.
Contracte menor. Assessorament, formació per a
dinamitzadors/es, transferència de coneixements i
avaluació del Programa d'Informació i Dinamització als
Centres d'Educació Secundària (PIDCES).
Ampliació del termini d’execució del contracte menor
referent a l'organització de 10 sessions d'assessorament
"Després de l'ESO...què? En el marc del Programa
d'Informació i Dinamització als Centres d'Educació
Secundària (PIDCES).

1.530,00
1.240,00
4.060,00
600,00
3.658,00

13.608,00

2.000,00
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2010/10334

2011/6968

2011
2011/7865

Aprovació d'un ajut tècnic al Patronat Municipal de
Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell per a
l'elaboració del Pla d'Usos de l'equipament juvenil
l'Ateneu, en el marc del règim de concertació de l'àmbit
de suport a serveis i activitats del Pla de concertació
XBMQ 2008-2011 i l'aprovació i adjudicació del contracte
menor que se'n deriva.
Contracte menor. Actualització continguts de l'exposició
"Després de l'ESO... Què" 2011.
Contractació d'activitats de formació de dinamitzadors i
dinamitzadores, d'assessorament a nous municipis i de
transferència de coneixements i eines de suport, en el
marc del Programa d'Informació i Dinamització als
centres d'Educació Secundària (PIDCES), durant el curs
2011-2012.

4.720,00
3.894,00

19.170,00

GALLET CONSULTORS ASSOCIATS SL NIF: B61483293
EXERCICI

NÚM.EXP.
2007/1817

2007

2007/1856

2007/8096

2008/1304

2008

2008/1308

2008/2584
2009

2009/233

OBJECTE DEL CONTRACTE
Contracte menor. Elaboració 4 informatius d'educació
mensual que continguin les informacions d'interès en
l'àmbit de les polítiques educatives locals.
Aprovació i adjudicació del contracte menor de serveis
per a la realització del servei d'informació de "Notícies de
Promoció Econòmica".
Aprovació i adjudicació del contracte meno de serveis
"Internet al dia" que proporcioni fonts d'informació
relacionades amb el desenvolupament local, la promoció
econòmica i l'ocupació.
Aprovació i adjudicació del contracte de serveis pel
Projecte "Internet al dia".
Aprovació i adjudicació del contracte de serveis per a la
realització del servei d'informació Notícies de Promoció
Econòmica.
Elaboració 4 informatius d'educació mensual amb
contingut d'interès en l'àmbit de les polítiques educatives
locals.
Contracte menor. Elaboració de 4 informatius d'educació
mensuals.

Pel que fa a les altres societats “GIS Grup IP, SL”, “Educare XXI, SL” i Prodesc SL” no
figura cap contracte formalitzat per la Diputació amb aquestes societats.
S’han consultat les següents entitats del sector públic de la Diputació, no constant cap
contracte adjudicat a cap de les empreses sol·licitades:
 Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim
 Consorci del Patrimoni de Sitges

IMPORT

9.920,00

11.935,00

9.802,00
4.988,00

5.969,36

9.920,00
9.920,00
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Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
Patronat d’Apostes
Fundació Privada Palau
Fundació Democràcia i Govern Local
Organisme Autònom Institut del Teatre
Organisme Autònom, Fundació Pública Casa Caritat
Consorci del Parc de la Serralada de Marina
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Consorci d’Estudis, Mediació i conciliació de l’Administració Local (CEMICAL)
Organisme de Gestió Tributària
Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

4. Pregunta, formulada en data 9 de juny pel portaveu del Grup Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía, senyor Tovar, que diu:
Salvador Tovar Funes, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente
escrito, paso a formular respetuosa solicitud de documentación:
Se solicita copia del último contrato firmado con la empresa TEA CEGOS, SL para
evaluación de puestos de trabajo en el Organismo de Recaudación y Gestión
Tributaria.
La resposta, incloent una còpia del contracte, signada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Interns, Processos i Societat de la Informació, senyor García
Cañizares va ser lliurada el 21 de juny d’enguany i diu:
En relació a la vostra carta rebuda, en què ens sol·licitava còpia del darrer contracte
firmat amb l’empresa TEA-CEGOS per l’avaluació de llocs de treballs a l’Organisme de
Gestió Tributària, us annexem còpia del contracte i documentació complementària.
Respostes a preguntes formulades a la darrera sessió del Ple
1. Pregunta formulada pel president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran,
demanant informació en relació amb els decrets 2857 i 3917, ambdós referits
a les modificacions de crèdit quarta i sisena del pressupost de 2016, en el
sentit de conèixer la destinació última d’aquestes modificacions de crèdit.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Interns, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada el 21 de juny de 2016, i diu:
D’acord a la vostra pregunta relativa al decret 2857/2016 relatiu a la modificació de
crèdit núm. 4/2016 per valor de 626.062,98 euros, us informo que la normativa sobre les
modificacions de crèdit del pressupost està regulada en 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, i a les Bases d’execució del Pressupost de 2016 aprovades pel
Ple, que estableix el quadre resum següent:
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REQUISITS
INCORPORACIÓ DE Existència de
ROMANENTS DE
recursos financers
CRÈDIT
suficients
TRANSFERÈNCIES
DE CRÈDIT

Crèdit insuficient

CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
SUPLEMENTS DE
CRÈDIT

Despesa no
ajornable
No hi ha crèdit
(crèdits
extraordinaris)
o el crèdit previst
resulta insuficient
(suplements de
crèdit)

GENERACIONS DE
CRÈDITS

FINANÇAMENT

TRAMITACI
Ó
Romanent líquid Presidenta de la Circular de
de tresoreria i
Diputació
la
ingressos afectats
Intervenció
General
Transferències
Si és entre
En el
des d’altres
diferents àrees de supòsit de
aplicacions
despesa : Ple
Ple, igual
pressupostàries
que el
de despeses
Pressupost
Si és dins d’una
En cas
mateixa àrea de contrari
despesa o cap.1: Circular de
Presidenta de la la
Diputació
Intervenció
General
Romanent de
Ple
Igual que el
tresoreria
Pressupost
Nous o majors
ingressos
recaptats
Anul·lacions o
baixes de crèdits

Operacions de
crèdit
Ingressos de
Reconeixement
naturalesa no
del dret o
tributària:
compromís ferm
d’aportació:
supòsits a) i b)
a. Aportacions o
Efectiva
compromisos en
recaptació dels
ferm d’aportació de drets: supòsits c) i
persones físiques o d)
jurídiques per a
finançament
despeses
b. Alienació béns
immobles
c. Prestació
serveis
d. Reembossamen
ts préstecs.

COMPETÈNCIA

En el supòsit b)
quan l’import
excedeix del 10%
recursos ordinaris
pressupost: Ple
En la resta de
supòsits:
Presidenta de la
Diputació

En el
supòsit de
Ple, igual
que el
Pressupost
En cas
contrari
Circular de
la
Intervenció
General
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REQUISITS
BAIXES PER
ANUL·LACIÓ

Per al finançament
de romanents de
tresoreria negatius
o de crèdits
extraordinaris i
suplements de
crèdit

FINANÇAMENT
--

COMPETÈNCIA
Ple

TRAMITACI
Ó
Igual que el
Pressupost

En el cas del Decret 2857/2016 relatiu a la modificació de crèdit 4/2016 el resum és el
següent:
Despesa

Transferències de crèdit

Generacions de crèdit
TOTAL

Finançament

Transferències d'altres aplicacions pressupostàries de
611.504,28 despeses

14.558,70 Majors compromisos d'ingressos
626.062,98

Al tractar-se de transferències de crèdits dins de la mateixa àrea de despesa i de
generació de crèdit per majors compromisos d’ingressos que no procedeixen
d’alienació de béns immobles, d’acord amb les bases d’execució, la competència
d’aprovació és de la Presidenta de la Diputació i per aquest motiu es va tramitar com a
Decret.
Les partides que es suplementen i la seva finalitat són les següents:
Partida
Concepte
Import Finalitat
G/13200/94210/46540 Transferències 300.000,00 Meses de
a consells
Concertació
comarcals.
2012-2015
XGL
Consells
Comarcals
G/13200/94210/46740 Transferències 40.000,00 Meses de
a consorcis.
Concertació 2012XGL
2015 Consorcis
G/30102/43900/46250 Transferències 60.000,00 Catàleg de serveis
a
2016. Estratègies
ajuntaments.
de
XGL
desenvolupament
econòmic

Forma Concessió
Concessió directa XGL

Concessió directa XGL

Convocatòria XGL
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Partida
Concepte
G/30103/43300/46250 Transferències
a
ajuntaments.
XGL

G/40102/33300/22780 Mapes de
patrimoni
cultural
G/50200/15000/22750 Altres treballs
fets per
empreses i
profess. XGL
G/50200/33600/22750 Altres treballs
fets per
empreses i
profess. XGL

G/50200/33600/46255 Transferències
a
ajuntaments.
XGL. En
espècie

Import Finalitat
30.000,00 Pla de Xarxa de
Governs Locals.
Catàleg: suport a
actuacions dels
ens locals en
l'àmbit de la
dinamització del
teixit productiu
local
3.593,70 Mapes de
patrimoni cultural
(Aj. de l'Esquirol)
3.025,00 Projectes
d'equipaments i
espai públic
(Aj.Vacarisses)
7.940,00 Suport tècnic
dintre de l’àmbit
del patrimoni
arquitectònic
municipal amb
cofinançament
(Aj. Pineda de
Mar, Montornès
del Vallès,
Vallromanes)
106.504,28 Pla de Xarxa de
Governs Locals.
Catàleg: suport
tècnic als
ajuntaments per a
la identificació,
protecció i
intervenció del
seu patrimoni
arquitectònic
75.000,00 Programa de
pobresa
energètica

G/60101/23100/46257 Transferències
a
ajuntaments.
XGL. En
espècie
Total
626.062,98

Forma Concessió
Convocatòria XGL

Concessió directa XGL

Convocatòria XGL
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2. Petició del president del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor
Ibáñez, per tal que es facilités al seu Grup el conveni signat amb l’Agència
Tributària de Catalunya.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Serveis Generals, Processos i
Societat de la Informació, incloent una còpia de la publicació del dit conveni en el
BOPB de data 17 de maig de 2016, va ser lliurada el 21 de juny de 2016 i diu:
D’acord a la vostra pregunta formulada durant la darrera Sessió Plenària, referent al
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Agència Tributària de
Catalunya, us annexem còpia del nou conveni al que es fa referència i que va ser
publicat tant en el DOGC per part de la Generalitat de Catalunya com en el BOP a
instància nostra. Aquest conveni és modificació del que es va signar el 17 de setembre
de 2013.
3. Pregunta, formulada pel president del Grup CUP-Poble Actiu interessant-se per
l’Oferta Pública de l’Institut del Teatre i pel col·lectiu de personal interí.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Serveis Generals, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada el 21 de juny de 2016, diu:
D’acord a la vostra pregunta referent a l’oferta pública 2016 de l’Institut del Teatre, us
comunico que actualment, la Mesa General de Negociació de matèries comunes, està
negociant un Pla d’Estabilitat del personal interí de la Diputació de Barcelona que,
entre d’altres mesures, inclou les relatives a la consolidació de l’ocupació temporal.
Han estat diverses les sessions en que s’ha reunit la Mesa per tractar aquest tema (pel
que fa al 2016, el 18 de gener; el 10 de març; el 14 d’abril, els dies 12 i 26 de maig i el
dia 9 de juny). Està previst una nova reunió a finals de juny o primers de juliol amb la
Mesa General de Negociació de matèries comunes a l’efecte de poder concloure
l’Acord.
Un dels aspectes que se’n derivarà de les mesures que s’acordin en el pacte que se
signi amb la representació social serà el relatiu a la consolidació de l’ocupació
temporal. Així es preveu la inclusió en les ofertes públiques d’ocupació del nombre
màxim de places que, en aplicació de la taxa de reposició, permeti el legislador o quan
els serveis jurídics de la corporació fonamentin l’existència de viabilitat i seguretat
jurídica suficient, la seva aprovació sense estar subjecta a aquesta taxa (d’acord amb
la moció que aprovà el Ple de la corporació, reunit en sessió ordinària, el dia 28 d’abril
de 2016).
L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2016 està prevista,
doncs, per a un moment posterior a l’aprovació del Pla d’Estabilitat per al personal
interí, per tal de garantir que les mesures que en aquest es contenen es puguin tenir
en compte en aquella.

Àrea de Presidència
Secretaria General

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 14 hores i 55 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i plau
La Presidenta,

La Secretària General

Mercè Conesa i Pagès

Petra Mahillo i Garcia

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
des del número 543563 al 543736.
Barcelona, 28 de juliol de 2016
La secretària general

