
• Diputació In 
Mancomunitat• Barcelona 
de Catalunya 

Área de Presidencia 
Servei de Secretaria 

_ REGISTRE 
• O'ACOROS 

núm. 2..9.Q/...1.5 

DILIGENCIA per fer constar que la Junta de Govern, en sessió ordinaria de data 28 de 

maig de 2015, aprova el dictamen que propasa, per delegació de la Presidencia, 

aprovar la modificació de les unitats prestadores de diversos recursos del Cataleg de 

serveis de I'any 2015, del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015". 



.DiputaciÓ 
Mancomunitat• Barcelona 
de Catalunya 

Área de Presidencia 
Coordinació de Concertació i Assistencia Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

DICTAMEN 


Núm. Expedient 2014/0008005 I Codi XGL I -
Promotor 12200 Direcció de Serveis de Cooperació Local 
Tipus expedient 440 - XARXA DE GOVERNS LOCALS 
Objecte Modificació de les unitats prestadores de diversos recursos del Cataleg 

de serveis de I'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" 
Destinataris - I CIFIDNI I -
Núm. op. Comptable - I Import total I -
Altres serveis 10500 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

10505 Servei de Planificació i Avaluació 
50000 Área de Territori i Sostenibilitat 
50003 Servei Jurídico-Administratiu 
50300 Gerencia de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats 

Ref. Interna JLC - 33535 lActe de referencia VNIS I AJG 667/14 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 27 de novembre de 
2014, va aprovar, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", el Cataleg 
de serveis de I'any 2015, el seu regim regulador i la convocatoria per a la concessió de 
recursos (Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona de 9 de desembre de 2014). 

El Cataleg de serveis es una relació ordenada amb vocació d'exhaustivitat deis 
recursos concertables identificats per les arees sectorials que la Diputació publica 
periodicament en el marc del Pla a fi de satisfer les demandes i necessitats deis 
governs locals durant el termini de vigencia del referit Cataleg, tant pel que fa a 
recursos economics com tecnics i materials. 

Per a cada recurs, el Cataleg proporciona una determinada informació, entre la que 
s'hi inclou la unitat de prestació de referencia de la Diputació. 

Amb efectes 1 de mar<; de 2015, la gerencia de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i 
Activitats s'ha reestructurat per simplificar i millorar la distribució de les tasques que té 
encomanades. La nova estructura de la gerencia ha quedat de la següent manera: 

Servei d'urbanisme (SU), abans Servei de Planificació d'Habitatge i Millora 

Urbana (SPHMU). 

Oficina d'activitats (OA), abans Oficina d'Activitats i Urbanisme (OAU). 

Oficina d'habitatge (OH), abans Oficina de Promoció i Gestió d'Habitatge 

(OPGH). 


Aquesta nova estructura, segons informe que ha tramés la gerencia de Serveis 
d'Habitatge, Urbanisme i Activitats a la direcció de Serveis de Cooperació Local, ha 
suposat el canvi d'unitat prestadora deis següents recursos del Cataleg 2015: 
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i, en 

A D utació In
• Barcelona 

Area de Presidencia 
Coordina ció de Concertació i Assístencia Local 
Direccíó de Serveis de Cooperació Local 

i suport en materia urbanística 

Planejament urbanístic 

d'arees urbanes 

Unitat 
prestadora 
anterior 

OAU 

OAU 

SPHMU 

SPHMU 

SPHMU 

Unitat 

su 

OH 

OH 

OH 

En altres recursos, la seva banda, 
tots ells es n.".non en el mateix ambit: 

el a la denominació 
de i servei prestadors, 

Nom Unitat Nom Unitat 
Recurs prestadora prestadora 

anterior actual 

Cens d'Activitats 

Estudis en d'activitats i 

GIA - informatica per a la gestió de les 
activitats 
Adequació activació d'espais buits per a usos 
tem orals 
Estudis per a I'adequació d'espais buits per a usos 
temporals 

regenera ció urbana 

i rehabilitació d'habitatges 

Estudis aplicats per a I'ampliació de municipal 
d'habitat es a olítiques social s 

OAU OA 

OAU OA 

OAU 

OAU 

SU 

OPGH OH 

OPGH OH 

OPGH OH 

La present proposta es justifica en la circumstancia d'aplicar canvis en 
I'estructura aprovats, facilitar la Cataleg i 

de la la qual la seva tramitació no es pot 
derivi un perjudici rellevant per a I'adequada administració del 

a I'interes 
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Mancomunitate ~~rcelo~~ 
de Catalunya 

Área de Presidencia 
Coordinació de Concertació i Assistencia Local 
Direcció de Serveis de Local 

Vist 12.3.c) de la Refosa 5, sobre nomenaments i delegació de 
competencies, aprovada per Decret de la Presidencia núm. 5/1 8 de gener 
de 2015, modificada per Decret de la núm. 29/15, 13 de gener de 
2015 al de 13 i 22 2015, respectivament}. 

En virtut de tot la Govern que, de la 
Presidencia, 

ACOROS 

Primer.- MODIFICAR les unitats prestadores recursos del Cataleg de 

I'any 2015 "Xarxa de Governs Locafs 201 que s'indiquen a continuació, 

d'acord amb la nova estructura de la Serveis d'Habitatge, 

Activitats. 


Recurs 

Estudis i suport en urban ística 

Planejament urbanístic 

prestadora 
anterior 
Oficina 
d'Activitats 
Urbanisme 
Oficina 
d'Activitats 
Urbanisme 

Estudis de rehabilitació residencial d'arees urbanes Planificació 
d'Habitatge 
Millora Urbana 

locals d'habitatge 

Estudis sectorials per al 
d'habitatge 

les polítiques locals 

Servei de 
Planificació 
d'Habitatge 
Millora Urbana 

de 

Oficina 
d'habitatge 

Oficina 
d'habitatge 

ACTUALlTZAR la recursos del 
""T""en de serveis de I'any 2015 2012-2015" que 

s'indiquen a continuació, de Serveis 
Urbanisme i 

Nom Unitat Nom Unitat
Recurs prestadora anterior prestadora actual 

Oficina d'Activitats d'activitatsUrbanisme 
d'acti Oficina d'Activitat .. ts 

Urbanisme 

d'activitats 

materia 

Oficina d'Activitats 
Urbanisme 
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.. Diputació In
Mancomunitat• Barcelona 
de Catalunya 

Área de Presidencia 
Coordina ció de Concertació i Assistencia Local 

.. S eDlrecclo de erveis de ooperació Local 

GIA - Aplicació informatica per 
~estió de les activitats 

a la Oficina d'Activitats i 
Urbanisme Oficina d'activitats 

Adequació i activació d'espais buits per 
a usos temporals 

Servei de Planificació 
d'Habitatge i Millora 
Urbana 

Servei d'urbanisme 

Estudis per a I'adequació d'espais buits 
per a usos temporals 

Servei de Planificació 
d'Habitatge i Millora 
Urbana 

Servei d'urbanisme 

Estudis i projectes de regeneració 
urbana 

Servei de Planificació 
d'Habitatge i Mi llora 
Urbana 

Servei d'urbanisme 

Reforma, condicionament i rehabilitació 
d'habitatges destinats a polítiques 
social s 

Oficina de Promoció i 
Gestió d'Habitatge 

Oficina d'habitatge 

Serveis socials d'habitatge 
Oficina de Promoció i 
Gestió d'Habitatge 

Oficina d'habitatge 

Estudis aplicats per a I'ampliació de 
I'oferta municipal d'habitatges destinats 
a polítiques socials 

Oficina de Promoció i 
Gestió d'Habitatge 

Oficina d'habitatge 

Barcelona, 15 de maig de 2015 

La directora de Serveis de Cooperació local 

Dipu tilc i6 

__~__----~~~I!~~.~lc~(\~a~ 

~=~'<'I1=<'''''''''''''-'o¡-¡o;rt,.,.,...__--

\ ,t. ,ea ti. Presi<l.ncla 

.' de Serve!s de 
OIIl~C Clo 
Cooperació Local 

VISTA I'anterior proposta, relativa a la Modificació de les unitats prestadores de 
diversos recursos del Cataleg de serveis de I'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", ELEVI'S a la Junta de Govern per a la seva aprovació 

Barcelona, 2 O MAl!; 2015 

Joaquim Ferrer i Tamayo 

e 

Secretaria Ge(I<:I;;\ 
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