Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídico-Administratiu

ANUNCI DE RESOLUCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA LA CONCESSIÓ, DESESTIMACIONS, DESISTIMENTS I LLISTA
D’ESPERA DELS RECURSOS TÈCNICS I MATERIALS DEL SERVEI D’URBANISME,
EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L’ANY
2019.
Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, en sessió celebrada el 11 d’abril de 2019, aprovà, per delegació de la
presidència, entre d’altres, un dictamen (ref. Registre núm. 168/19), el text íntegre del
qual és el següent:
(...)
Resoldre pel procediment de concurrència competitiva la concessió,
desestimacions, desistiments i llista d’espera dels recursos tècnics i materials,
del Servei d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i
Activitats, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019
(exp. 2019/0005387)
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de
2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18).
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins el 7 de febrer de 2019, sempre que la concessió depengui de la
valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts, i de la comparació i
prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració obtinguda.
3. Vist que, d’acord amb el capítol 10 del règim regulador, els recursos inclosos al
Catàleg que s’indiquen a continuació, s’han de concedir mitjançant el procediment
de concurrència competitiva:

Nom del Recurs
Planejament urbanístic

Tipus de recurs
Recurs tècnic
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Diagnosis i estratègies (DIES)
d'urbanisme, regeneració urbana i
activació temporal d'espais buits
Estratègies i instruments urbanístics per a
urbanitzacions amb dèficits

Recurs tècnic
Recurs tècnic

4. Valorades les sol·licituds presentades d’aquests recursos, aquest centre gestor ha
elaborat l’informe d’instrucció de data 7 de març de 2019, que conté l’explicació de
la forma objectiva de com s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells
aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, i específicament:
-

-

Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema
d’informació en un dels estats següents: estimada, susceptible de ser
estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment
dels requisits i desistida.

5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en data 12 de març de 2019, d’acord
amb l’establert en l’article 21 del règim.
6. Les sol·licituds que s’indiquen a l’acord primer del present dictamen compleixen
amb totes les condicions administratives i tècniques establertes; no obstant, no
poden ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles.
7. D’acord amb l’article 19 del règim del Catàleg, els centres gestor poden
confeccionar una llista amb les sol·licituds de recursos tècnics i materials
vinculades a serveis públics essencials o d’especial rellevància local que, complint
amb totes les condicions administratives i tècniques establertes, no han estat
objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles. Quan
s’alliberin recursos suficients com a conseqüència de renúncies, se suplementin
els existents o es disposi de mitjans suficients, aquests s’han de destinar a estimar
les sol·licituds incloses en l’esmentada llista, seguint rigorosament l’ordre de
puntuació, si la concessió depèn de l’aplicació de criteris de valoració, o l’ordre de
presentació, si depèn del compliment de requisits preestablerts.
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8. En base a l’anterior, per a les sol·licituds referides, cal procedir a aprovar la seva
inclusió en la llista d’espera com a sol·licituds susceptibles de ser estimades.
9. L’important nombre de tasques que en l’actualitat està realitzant el personal tècnic
de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats i les característiques
tècniques d’aquests treballs, que exigeixen especials coneixements per a la seva
realització, fan necessària la contractació externa per a dur a terme les actuacions
que es referencien a l’epígraf primer de la part resolutiva del present acord.
Els procediments de contractació són els que s’especifiquen tot seguit:

Nom del recurs

Procediment de contractació

Planejament urbanístic
Diagnosis i estratègies (DIES)
d'urbanisme, regeneració urbana i
activació temporal d'espais buits
Estratègies i instruments urbanístics per
a urbanitzacions amb dèficits (*)

Procediment obert
Contracte menor
Contracte menor

(*) Dins aquest recurs s’inclouen actuacions consistents en la redacció de Projectes
de Reparcel·lació, que per les seves característiques diferenciades (durada, preu,
etc), requereixen una contractació específica mitjançant procediment obert.
10. Les actuacions que es realitzen amb mitjans propis es prestaran amb els mitjans
personals i materials del centre gestor.
Fonaments de dret
1. Vistos els articles 15 a 21 i/o 24 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i
materials.
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018,
aprovada per decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de
2018, i modificada per decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB
de 19 de setembre de 2018, i per decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat
al BOPB de 30 d’octubre de 2018.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents

ACORDS

Primer. CONCEDIR el recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): f543fdb5c6a2a9a3efe3 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 4

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídico-Administratiu

a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari:
Recurs: Planejament urbanístic
Imports amb IVA inclòs

NIF

Actuació

Núm.
registre
PMT

P0805400I

Reformulació del Pla
especial de masies, cases
rurals i altres
construccions en SNU

1940009659

Ens

Ajuntament
de Castellcir

Puntuació

74

Codi XGL

Aportació
estimada
Diputació
TOTAL
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2019
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2020
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2021
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2022
(EUR)

19/Y/267774

25.000,00

6.250,00

11.250,00

5.000,00

2.500,00

Aportació
estimada
Diputació
2019
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2020
(EUR)

Recurs: Diagnosis i estratègies (DIES) d’urbanisme, regeneració urbana i activació temporal d’espais buits
Imports amb IVA inclòs

Ens

Ajuntament
d'Avinyonet del
Penedès
Ajuntament de
Talamanca
Ajuntament de
Tavèrnoles

Puntuació

Codi XGL

Aportació
estimada
Diputació
TOTAL
(EUR)

NIF

Actuació

Núm.
registre
PMT

P0801300E

Estat de desenvolupament i viabilitat del
POUM

1940006212

65

19/Y/267775

16.000,00

9.600,00

6.400,00

1940008296

70

19/Y/267776

16.000,00

9.600,00

6.400,00

1940001515

60

19/Y/267777

16.000,00

9.600,00

6.400,00

1940009336

73

19/Y/267778

16.000,00

9.600,00

6.400,00

1940013455

73

19/Y/267779

16.000,00

9.600,00

6.400,00

P0827700F
P0827500J

Ajuntament d'Òdena

P0814200B

Entitat Municipal
Descentralitzada de
Bellaterra

P0800249E

Propostes en relació planejament urbanístic
de Talamanca
Alternatives pel desenvolupament del sector
El Roquet Sud
Projecte de regeneració urbana i cohesió
social al barri de Santa Olga
Avaluació de la viabilitat d'increment de
densitat d'habitatges a Bellaterra
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Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits
Imports amb IVA inclòs

Codi XGL

Aportació
estimada
Diputació
TOTAL.
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2019
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2020
(EUR)

NIF

Actuació

Núm.
registre
PMT

Ajuntament de Rellinars

P0817800F

Viabilitat urbanística de la Urbanització El Solei

1940004393

56

19/Y/267780

16.000,00

9.600,00

6.400,00

Ajuntament de Seva

P0826900C

Regularització de les urbanitzacions de Seva

1940004625

50

19/Y/267781

16.000,00

9.600,00

6.400,00

Ens

Puntuació

b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari:
Recurs: Planejament urbanístic
Imports amb IVA inclòs
Aportació
TOTAL
estimada
ens local
(EUR)

COST
TOTAL
estimat
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2019
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2020
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2021
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2022
(EUR)

Aportació
estimada
ens local
2019
(EUR)

Aportació
estimada
ens local
2020
(EUR)

Aportació
estimada
ens local
2021
(EUR)

Aportació
estimada
ens local
2022
(EUR)

Ens

NIF

Actuació

Núm. registre
PMT

Puntuació

Aportació
TOTAL
estimada
Diputació
(EUR)

Codi XGL

Ajuntament
d'Avià

P0801100I

Modificació puntual del Pla
especial per a la identificació i la
regularització de les masies i cases
rurals

1940012914

74

19/Y/267782

36.100,00

1.900,00

38.000,00

9.025,00

16.245,00

7.220,00

3.610,00

475,00

855,00

380,00

190,00

Ajuntament de
Cardona

P0804600E

Pla de millora urbana de les
colònies Arquers

1940013533

72

19/Y/267783

36.000,00

1.900,00

38.000,00

7.220,00

14.440,00

10.830,00

3.610,00

380,00

760,00

570,00

190,00

Ajuntament de
Castellterçol

P0806300J

Modificació puntual del Pla General
d'Ordenació Urbana en l'àmbit del
polígon industrial el Vapor

1940003016

71

19/Y/267784

55.100,00

2.900,00

58.000,00

11.020,00

22.040,00

16.530,00

5.510,00

580,00

1.160,00

870,00

290,00

Ajuntament de
Sant Vicenç de
Castellet

P0826200H

Avanç de Pla d'Ordenació Urbana
Municipal de Sant Vicenç de
Castellet

1940011286

72

19/Y/267785

55.800,00

6.200,00

62.000,00

13.950,00

36.270,00

5.580,00

0,00

1.550,00

4.030,00

620,00

0,00

Ajuntament de
Vallirana

P0829600F

Mod. Pla General d’Ordenació de
Vallirana per concreció
d'alineacions, rasants i zones a les
urbanitzacions zona Oest

1940009057

71

19/Y/267786

22.500,00

2.500,00

25.000,00

4.500,00

9.000,00

6.750,00

2.250,00

500,00

1.000,00

750,00

250,00
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Recurs: Diagnosis i estratègies (DIES) d’urbanisme, regeneració urbana i activació temporal d’espais buits
Imports amb IVA inclòs

Codi XGL

Aportació
TOTAL
estimada
Diputació
(EUR)

Aportació
TOTAL
estimada
ens local
(EUR)

COST
TOTAL
estimat
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2019
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2020
(EUR)

Aportació
estimada
ens local
2019
(EUR)

Aportació
estimada
ens local
2020
(EUR)

Ens

NIF

Actuació

Núm.
registre PMT

Ajuntament de
Barberà del Vallès

P0825200I

Criteris per a la transformació i
millora del polígon industrial
Santa Maria

1940013157

73

19/Y/267787

14.400,00

3.600,00

18.000,00

8.640,00

5.760,00

2.160,00

1.440,00

Ajuntament de Vic

P0829900J

Activació temporal de la zona
del Graell per a usos públics

1940007741

59

19/Y/267788

12.800,00

3.200,00

16.000,00

7.680,00

5.120,00

1.920,00

1.280,00

Puntuació

Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits
Imports amb IVA inclòs
Aportació
TOTAL
estimada
ens local
(EUR)

COST
TOTAL
estimat
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2019
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2020
(EUR)

Aportació
estimada
ens local
2019
(EUR)

Aportació
estimada
ens local
2020
(EUR)

Aportació
estimada
ens local
2021
(EUR)

Ens

NIF

Actuació

Puntuació

Aportació
TOTAL
estimada
Diputació
(EUR)

Núm.
registre PMT

Codi XGL

Ajuntament
d'Arenys de Mar

P0800600I

Criteris d'intervenció a la
Urbanització Les Roses

1940002148

54

19/Y/267789

14.400,00

1.600,00

16.000,00

8.640,00

5.760,00

960,00

640,00

0,00

Ajuntament de
Corbera de
Llobregat

P0807100C

Desenvolupament
urbanístic de la
Urbanització Bonrepòs

1940011604

62

19/Y/267790

14.400,00

1.600,00

16.000,00

8.640,00

5.760,00

960,00

640,00

0,00

1940013839

50

19/Y/269392

0,00

26.000,00

26.000,00

0,00

0,00

10.400,00

10.400,00

5.200,00

1940005590

56

19/Y/269393

0,00

95.000,00

95.000,00

0,00

0,00

38.000,00

38.000,00

19.000,00

Ajuntament de
Corbera de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Vicenç dels
Horts

P0807100C
P0826300F

Projecte de reparcel·lació
Urbanització La Servera
(*)
Projecte de reparcel·lació
del Barri de Sant Roc
(*)

(*): L'aprovació de les actuacions de projectes de reparcel·lació de Corbera de Llobregat i de Sant Vicenç dels Horts queda condicionada a l'aprovació de la modificació de crèdit número 8019.
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c) Mitjans propis:
Recurs: Planejament urbanístic

Ens

NIF

Actuació

Núm. registre PMT

Codi XGL

Puntuació

Ajuntament de
Capolat

P0804400J

Continuïtat del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres
construccions en SNU

1940013023

19/Y/267791

80
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Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini de quinze dies, comptat a
partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. Tot
i això justificat perquè l’ens ja coneix el contingut de l’actuació. L’acceptació comporta
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
Tercer. ESTABLIR que per als recursos amb cofinançament, per a l’efectivitat de la
concessió, cal que l’ens destinatari, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de
la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona
l’acceptació del recurs L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació,
s’ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens
destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica
per a presentar-la. Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi
presentat l’acceptació ni subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha
renunciat tàcitament al recurs i s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent
renúncia.
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. Per a assistències que es fan amb mitjans propis:
 La Diputació lliurarà els treballs en el termini de 20 mesos comptats des de
la data d’aquesta resolució.
Per a assistències que es fan amb recursos externs:
 La Diputació lliurarà els treballs a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, en
el termini d’1 mes següents a la seva entrega a la Diputació per part de
l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció
de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu.
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
5. Revocació per causes imputables a l’ens destinatari:
En el supòsit que el desenvolupament o la tramitació dels treballs objecte de
l’assistència pateixin un retard acumulat superior a dos mesos per causes
imputables a l’ens destinatari (com ara per retard en el lliurament de la
documentació requerida, per retard o manca de posicionament de l’ens, per retard
o per la no emissió dels informes requerits, per incompliment dels compromisos
establerts, etc.), la GSHUA advertirà l’ens destinatari d’aquesta circumstància i, si
persisteixen els endarreriments esmentats 15 dies més comptadors des de
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l’endemà de l’advertiment corresponent, la GSHUA quedarà habilitada per procedir
a la revocació del recurs.
Cinquè. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre
gestor estimi oportuns, pel recurs de Planejament urbanístic que es presta amb mitjans
propis i per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es concreten en: 2
tècnics/ques superiors.
Sisè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:
1. Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, han
d’aportar l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti
d’aplicació, en funció del número d’habitants del municipi i amb les condicions de
concertació establertes al Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que
es correspon al percentatge assumit per l’ens.
2. La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la despesa. Un cop finalitzada
l’actuació, la Diputació notificarà a l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal que
procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general,
en el termini d’un mes.
3. En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges
que figuren en el present decret.
4. En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al percentatge
de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no ingressat amb
altres ajuts que l’ens rebi en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals”.
Setè. RETENIR crèdit per un import total de cinc cents quaranta-cinc euros
(545.000,00 €) que s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports
següents:
-

-

Dos-cents deu mil sis-cents cinquanta euros (210.650,00 €) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50300/15100/22782 del pressupost de l’exercici
2019 de la Diputació de Barcelona, condicionat a la modificació de crèdit MC
núm. 8019 per un import de 48.400,00 euros.
Dos-cents trenta-sis mil sis-cents cinquanta euros (236.650,00 €) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50300/15100/22782 del pressupost de l’exercici
2020 de la Diputació de Barcelona.
Setanta-nou mil tres-cents euros (79.300,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50300/15100/22782 del pressupost de l’exercici 2021 de la
Diputació de Barcelona.
Divuit mil quatre-cents euros (18.400,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50300/15100/22782 del pressupost de l’exercici 2022 de la
Diputació de Barcelona.
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Vuitè. DETERMINAR la pluriennalitat de la despesa i condicionar l’efectivitat de la
concessió d’aquests recursos a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa
existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost dels exercicis esmentats i a
l’adjudicació de la contractació per prestar-los.
Novè. ESTABLIR que l’import definitiu del recurs vindrà determinat per l’import de
l’adjudicació de la contractació que hi té associada.
Desè. ESTABLIR que si el cost de la contractació derivada d’aquest ajut és inferior a
l’aportació estimada, aquesta es reduirà automàticament i de forma proporcional al
menor cost de l’adjudicació.
Onzè. . ESTABLIR que les condicions de l’execució dels recursos seran les que es
determinen a continuació:
 Definició i abast dels treballs
El contingut i abast de les actuacions estimades corresponen a la definició que se’n fa en la
fitxa corresponent de cada recurs del Catàleg de Serveis 2019, segons el seu codi.
A) Planejament urbanístic : Codi 19178
B) Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme, regeneració urbana i activació temporal
d'espais buits : Codi 19069
C)

Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits: Codi 19091.
 Compromisos de les parts

Per part de la Diputació de Barcelona
1. Assumir el desenvolupament del conjunt de treballs que configuren l’assistència, la seva
gestió, supervisió i coordinació, així com la seva contractació i pagament, si s’escau.
2.
Designar un interlocutor tècnic (tècnic gestor), per tal de participar en el seguiment del
treballs.
3.

Aportar el posicionament de la GSHUA en relació als continguts dels treballs.

4. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els terminis
establerts, i amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies.
Per part de l’ens local:
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1. Designar els interlocutors i tècnics de referència, per tal de participar en el seguiment de
treballs.
2.
Aportar la informació prèvia requerida, i aquella altra que es pugui requerir en el decurs
dels treballs, amb la màxima diligència, i d’acord amb el detall i format que es concreti en cada
cas.
3.
Aportar el posicionament tècnic i polític de l’ens destinatari en relació als continguts del
treball.
4. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els terminis
establerts i, amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies.
5. En assistències que així ho requereixin, tramitar els documents lliurats corresponents a les
diferents fases de treball, d’acord amb la legislació vigent, realitzant els actes i les gestions
administratives corresponents (acords, d’aprovació, informació pública, requeriment d’informes,
publicació, comunicació i notificació dels acords, etc.) en un termini no superior a 2 mesos des
dels referits lliuraments.
 Contingut específic de l’actuació
En el cas de contractació per procediment obert, el centre gestor informarà
l’ens destinatari que pot consultar les característiques de la licitació en el
moment de la seva publicació al perfil del contractant. Es notificarà l’adjudicació
del contracte a l’ens destinatari.
En el cas de contractació per contracte menor, es notificarà oportunament a
l’ens destinatari de les característiques de la contractació en el moment de la
seva adjudicació.
En el cas d’actuacions desenvolupades amb mitjans propis, el centre gestor
informarà l’ens destinatari del contingut específic de l’actuació de forma prèvia
a l’inici dels treballs.
Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el que disposa el “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades” es comunica que la informació general
relativa a l’article 28 a l’encarregat del tractament i al contracte de protecció de les dades que
es derivin del contingut del present contracte, es troba a disposició de l’Ajuntament en l’enllaç
següent: https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades.
Així mateix, la clàusula específica que estableix les obligacions i deures en relació al tractament
de les dades per aquest contracte estarà accessible en el moment de la publicació dels Plecs
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de clàusules administratives al Perfil del Contractant de la Seu Electrónica de la Diputació de
Barcelona a través de l’enllaç següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=&idCap=11202843&ambit=5&

Dotzè. DECLARAR que les sol·licituds que es relacionen a continuació, presentades
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, compleixen amb
totes les condicions administratives i tècniques establertes, però no poden ser objecte
d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles, i, en conseqüència,
aprovar la seva inclusió en llista d’espera com a sol·licituds susceptibles de ser
estimades:

Recurs: Diagnosi i estratègies (DIES) d’urbanisme, regeneració urbana i activació
temporal d’espais buits.
Núm.
Ens destinatari
NIF
Actuació
registre
Puntuació
PMT
Ajuntament de
Directrius pel planejament
Sant Climent de
P0820300B
1940014342
57
urbanístic al Sector Centre
Llobregat
Ajuntament
Regeneració urbana de la
P0807500D
1940013383
57
d'Esparreguera
Colònia Sedó

Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits.
Ens destinatari
Ajuntament de
Tavèrnoles

NIF

P0827500J

Actuació
Propostes d'intervenció
urbanística a la
urbanització Fussimanya

Núm.
registre
PMT

Puntuació

1940001510

48

Tretzè. DECLARAR que, cas que s’alliberin recursos suficients com a conseqüència
de renúncies, se suplementin els existents o es disposi de mitjans suficients, aquests
s’han de destinar a estimar les sol·licituds incloses en la llista esmentada a l’acord
anterior, seguint rigorosament l’ordre de puntuació, si la concessió depèn de l’aplicació
de criteris de valoració.
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Catorzè. Desestimar les següents sol·licituds per menor valoració i manca de
recursos, respecte dels recursos tècnics que es detallen a continuació:

Recurs: Planejament urbanístic
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos.
Ens

NIF

Ajuntament de
Barberà del Vallès

P0825200I

Ajuntament de
Cabrera de Mar

P0802900A

Ajuntament de
Canet de Mar

P0803900J

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G

Ajuntament de
Castell de l'Areny

P0805600D

Ajuntament de
Castellar del
Vallès
Ajuntament de
Castellfollit de
Riubregós

P0805000G
P0805900H

Ajuntament de
Castellví de la
Marca

P0806400H

Ajuntament de
Cervelló

P0806700A

Ajuntament de
Collsuspina
Ajuntament de
Dosrius

P0806900G
P0807400G

Actuació
Modificació del pla general per a la
transcripció de la documentació gràfica del
Pla general
Pla especial de catàleg de masies, cases
rurals i altres construccions en SNU
Redacció del Pla especial per a la
regulació de les condicions urbanístiques
clubs de fumadors de cànnabis
Planejament urbanístic
Finalització del Text refós del Pla especial
de catàleg de masies, cases rurals i altres
construccions en sòl no urbanitzable
Redacció del Pla especial del catàleg de
masies i construccions en sòl no
urbanitzable.
Pla especial del Catàleg de Masies, cases
rurals i altres construccions en SNU
Pla especial de catàleg de masies, cases
rurals i altres construccions en sòl no
urbanitzable i modificació puntual de Poum
associada
Redacció de la "Modificació puntual de
regulació d'usos i protecció del sòl no
urbanitzable"
Modificació puntual nnss àmbit camí de
l'Espinoi
Pla especial de catàleg de masies i cases
rurals en sòl no urbanitzable

Núm.
Registre
PMT

Puntuació

1940013162

45

1940003721

70

1940012662

66

1940004498

69

1940012394

56

1940012186

60

1940013749

64

1940009152

69

1940012477

68

1940014231

66

1940014467

65

Ajuntament de
Figaró-Montmany

P0813300A

Pla de millora urbana PMU-4 Jacint
Verdaguer

1940008939

68

Ajuntament de
Figaró-Montmany

P0813300A

Pla especial del catàleg del patrimoni
natural (PEP)

1940008900

56

Ajuntament de
Fogars de
Montclús

P0808000D

Pla especial de catàleg de masies, cases
rurals i altres construccions en SNU I
MPNNSS associada

1940011590

69

Ajuntament de
Fonollosa

P0808300H

Pla especial de catàleg de masies, cases
rurals i altres construccions en sòl no

1940003285

64
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urbanitzable i modificació puntual de
POUM associada
Ajuntament de
Gaià

P0808900E

Catàleg de masies del terme municipal de
Gaià

1940010223

56

Ajuntament de
Gallifa

P0808600A

Modificacions puntuals menors del POUM
de Gallifa

1940006055

64

Ajuntament de la
Pobla de Lillet

P0816500C

Pla especial Xalet del Catllaràs

1940006607

67

Ajuntament de
Lliçà de Vall

P0810700E

1940009838

57

1940009683

43

Ajuntament de
Monistrol de
Calders
Ajuntament de
Monistrol de
Montserrat

P0812700C

Pla especial de catàleg de masies, cases
rurals i altres construccions i modificació de
PGOM associ
Redacció de l'avanç de Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal de Monistrol de
Calders

P0812600E

Modificació puntual de les NSP a l'àmbit
del polígon industrial el mas

1940010168

67

Ajuntament de
Montmeló

P0813400I

Modificació Puntual POUM a l'àmbit del
PM04- Escultor Llimona

1940011525

66

Ajuntament de
Montornès del
Vallès

P0813500F

1940013616

53

Ajuntament de
Pineda de Mar

P0816200J

1940008637

48

Ajuntament de
Polinyà

P0816600A

Pla especial de catàleg de masies, cases
rurals i altres construccions.

1940002755

65

P0820300B

Redacció de la MPPGM i el pla especial en
el Sector Centre de Sant Climent de
Llobregat

1940014346

51

P0822100D

Pla Especial Catàleg de masies i cases
rurals en sòl no urbanitzable

1940011032

62

P0822700A

Redacció del catàleg de masies i cases
rurals i MPOUM a Sant Martí Sarroca

1940006620

66

P0823100C

PE de Catàleg de masies, cases rurals i
altres construccions en SNU i MP PGOU
associada.

1940007642

48

P0823800H

Pla especial de catàleg de masies, cases
rurals i altres construccions en SNU

1940012455

53

Ajuntament de
Santa Maria d'Oló

P0825800F

Redacció de l'avanç del POUM

1940006304

59

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Pla especial del Castell de Subirats

1940003983

63

Ajuntament de
Teià

P0828100H

MPPOUM per adscripció a la clau
d'habitatge dotacional dels pisos dels

1940013440

68

Ajuntament de
Sant Climent de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Llorenç
Savall
Ajuntament de
Sant Martí
Sarroca
Ajuntament de
Sant Pere de
Ribes
Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès

Pla especial de catàleg de masies, cases
rurals i altres construccions i MPPGO
associada.
Pla especial catàleg de masies, cases
rurals i altres construccions en SNU i
modif. puntual PGOU associada
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Mestres

Ajuntament de
Vallgorguina

P0829500H

Ajuntament de
Viladecavalls

P0830100D

Ajuntament de
Vilanova del
Vallès

P0831000E

Ajuntament de
Vilassar de Dalt

P0821300A

Ajuntament del
Bruc

P0802500I

Pla especial del catàleg de masies, cases
rurals i altres construccions en sòl no
urbanitzable
Redacció del Pla Especial de catàleg de
masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable
PE catàleg de masies, cases rurals i altres
construccions en SNU i MP de NNSS
associada
Pla especial de catàleg de masies, cases
rurals i altres construccions en SNU i
MPPOUM associada
Modificació NNSS Zona Esportiva del Bruc.

1940005242

60

1940012559

53

1940007481

53

1940012768

57

1940012170

55

Recurs: Diagnosi i estratègies (DIES) d’urbanisme, regeneració urbana i activació temporal d’espais
buits
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos

Ens
Ajuntament
d'Arenys de Munt
Ajuntament
d'Artés
Ajuntament de
Cabrera d'Anoia
Ajuntament de
Calaf
Ajuntament de
Castellterçol
Ajuntament de
Castellví de la
Marca
Ajuntament de
Castellví de
Rosanes
Ajuntament de
Cervelló
Ajuntament de
Gallifa
Ajuntament de
l'Ametlla del
Vallès

NIF
P0800700G
P0801000A
P0802800C
P0803100G
P0806300J
P0806400H
P0806500E
P0806700A
P0808600A
P0800500A

Actuació
Estudis d'ordenació de l'edificació de
l'Avinguda Sant Jordi
Reactivació comercial, estètica i d'atractiu
turístic del nucli antic
DIES sobre Planejament general urbanístic
Projecte de regeneració urbana del nucli
antic de Calaf
Anàlisi compatibilitat del planejament
urbanístic per ubicació parades bus a la
carretera C-59.
Diagnosi i estratègies (DIES) d'un solar
urbanitzable al centre del nucli de la Múnia
Diagnosi i Estratègies ( DIES ) d'urbanisme
del Planejament General del municipi de
Castellví de Rosanes
Estudi de viabilitat de la zona residencial "
El Grab"
Projecte de regeneració urbana del Veïnat
de la Ferreria
Diagnosi i estratègies (DIES) d'urbanisme
del Planejament General del Municipi de
l'Ametlla del Vallès

Núm.
Registre
PMT

Puntuació

1940005171

48

1940008771

42

1940001915

40

1940002931

51

1940003691

35

1940009159

52

1940008856

45

1940012470

30

1940006059

56

1940012446

30
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Ajuntament de les
Cabanyes
Ajuntament de
Sant Cugat del
Vallès
Ajuntament de
Sant Joan de
Vilatorrada
Ajuntament de
Sant Mateu de
Bages
Ajuntament de
Sant Vicenç dels
Horts
Ajuntament de
Santa Maria de
Miralles
Ajuntament de
Santa Maria de
Palautordera

P0802700E
P0820400J

Diagnosi i estratègies (DIES) d'urbanisme
del planejament gral. de les Cabanyes
Estudi de la normativa urbanística del
planejament general en relació als usos del
sòl

1940012101

48

1940004133

35

P0822500E

Estudi per la regeneració urbana de l'àmbit
de les fàbriques Burés i Borràs

1940004947

56

P0822900G

Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme
del planejament gral de S. Mateu B.

1940003174

50

P0826300F

Estudi per a la implementació d'estratègies
urbanístiques de dinamització del centre
urbà de SVH

1940008102

48

P0825700H

DIES del Sector Sant Romà (SAU 1a)

1940012792

40

1940012089

45

1940010604

50

1940012573

35

1940000817

53

1940014504

40

P0825900D

Ajuntament de
Sobremunt

P0827100I

Ajuntament de
Viladecavalls

P0830100D

Ajuntament de
Vilanova de Sau

P0830400H

Ajuntament d'Orpí

P0815100C

Viabilitat del desenvolupament simultani del
sector de can garriga i el polígon de Joan
Maragall
Diagnosi i estratègies (DIES) d'urbanisme
del planejament general del municipi de
Sobremunt
Elaboració de la diagnosis del planejament
actual per a dur a terme els treballs previs
del POUM
Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme
del planejament general del municipi de
Vilanova de Sau
Diagnosi i estratègies (DIES) d'urbanisme
del planejament general d'Orpí

Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos
Ens
Ajuntament
d'Arenys de Mar
Ajuntament de
Cabrera de Mar
Ajuntament de
Castellbisbal
Ajuntament de
Castellví de
Rosanes
Ajuntament de
Mataró

NIF

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Puntuació

P0800600I

Urbanització Vilaplana (PAU 03)

1940002150

34

P0802900A

DIES Urbanització Sant Sebastià

1940003723

43

P0805300A

Diagnosis i estratègies d'actuació
urbanística del SURd 02 Can Nicolau de
Dalt de Castellbisbal

1940007082

38

P0806500E

Actualització projecte reparcel·lació Can
Sunyer

1940008863

40

P0812000H

Modificació de Pla General a l'àmbit de la
Urbanització de Can Marquès

1940011213

28
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Juridico-Administratiu
Telf. 93 402 22 22 ext. 20677

Ajuntament de
Mataró
Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès
Ajuntament de
Subirats
Ajuntament de
Vallirana
Ajuntament de
Vallirana
Ajuntament
d'Esparreguera

P0812000H

Modificació de Pla General a l'àmbit
Urbanitzacions Les Sureres - Lo Bassal I i II

1940011256

36

P0823800H

Pla de Millora Urbana sector Sotavia

1940012464

38

1940003984

47

1940009081

34

P0827300E
P0829600F

Actualització del projecte de reparcel·lació
de la urbanització Casablanca Sud
Projecte de reparcel·lació de la urbanització
Pla del Pèlag

P0829600F

DIES urbanització Les Bassioles

1940009085

38

P0807500D

Urbanitzacions Mas d'en Gall i Can Rial

1940013396

41

Quinzè. Desestimar les següents sol·licituds per incompliment dels requisits, respecte
dels recursos tècnics que es detallen a continuació:
Recurs: Planejament urbanístic
Motivació: Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits
Ens
Ajuntament de
Calldetenes

NIF

Actuació

P0822400H

Redacció POUM de
Calldetenes

Núm.
Registre
PMT

Requisit incomplert

1940013791

El recurs no inclou la redacció de
POUM, sinó exclusivament de la
fase d’Avanç (ja realitzada en
assistència del CS-16)

Recurs: Diagnosi i estratègies (DIES) d’urbanisme, regeneració urbana i activació temporal
d’espais buits
Motivació: Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits
Ens

NIF

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Requisit incomplert

Ajuntament de
Badia del
Vallès

P0831200A

Re-planteig de la
vorada del Riu Sec
a Badia del Vallès

1940012712

L’actuació sol·licitada no té
caràcter temporal, com es
requereix en la definició del recurs

Catorzè. Declarar el desistiment de les següents sol·licituds i procedir, en
conseqüència al seu arxiu:
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Juridico-Administratiu
Telf. 93 402 22 22 ext. 20677

Recurs: Planejament urbanístic
Motivació: Sol·licituds desistides per arxivar
Ens

NIF

Actuació

Núm.
Registre PMT

Tipus de desistiment

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

Text Refós POUM
Bigues i Riells

1940006143

Expressament per part de l’ens,
en haver sol·licitat una actuació
equivalent en un altre recurs

1940009539

Tàcit. L’actuació sol·licitada no
correspon a aquest recurs (així
es va notificar a l’ens sol·licitant)

1940004428

Expressament per part de l’ens,
en haver sol·licitat una actuació
equivalent en un altre recurs

Ajuntament
dels Hostalets
de Pierola
Ajuntament de
Vallbona
d'Anoia

P0816100B

P0829200E

Estudi d'edificis
susceptibles de ser
catalogats a efectes
de protecció
PEUP I Catàleg del
patrimoni
arquitectònic,
històric i ambiental

Recurs: Diagnosi i estratègies (DIES) d’urbanisme, regeneració urbana i activació temporal
d’espais buits
Motivació: Sol·licituds desistides per arxivar
Ens

NIF

Ajuntament de
Calldetenes

P0822400H

Ajuntament de
Castellbell i el
Vilar

P0805200C

Ajuntament de
Vallcebre

P0829300C

Actuació
Adequació espai
buit per destinar-lo
a aparcament
municipal
Activació temporal
de l'espai conegut
com la Fàbrica del
Borràs
Assessorament per
finalitzar la
urbanització al
sector Castellnou al
nucli de Vallcebre

Núm.
Registre PMT

Tipus de desistiment

1940005794

Tàcit. L’actuació sol·licitada no
correspon a aquest recurs (així
es va notificar a l’ens sol·licitant)

1940010012

Tàcit. L’actuació sol·licitada no
correspon a aquest recurs (així
es va notificar a l’ens sol·licitant)

1940010055

Expressament per part de l’ens,
en haver sol·licitat una actuació
equivalent en un altre recurs
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Juridico-Administratiu
Telf. 93 402 22 22 ext. 20677

Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits
Motivació: Sol·licituds desistides per arxivar
Ens

NIF

Ajuntament de
Gallifa

P0808600A

Ajuntament del
Bruc

P0802500I

Actuació
Desplegament del
PAU 2 - Camí de
l'Església
Revisió del projecte
de clavegueram i
aigua en baixa a la
urbanització Bruc
Residencial

Núm.
Registre PMT

Tipus de desistiment

1940006060

Tàcit. L’actuació sol·licitada no
correspon a aquest recurs (així
es va notificar a l’ens sol·licitant)

1940009501

Tàcit. L’actuació sol·licitada no
correspon a aquest recurs (així
es va notificar a l’ens sol·licitant)

Quinzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Setzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del Catàleg
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos
efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants
d’un procediment de concurrència competitiva.
(...)
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en els termes que
s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
Olga Lahuerta Gonzalvo
La cap del Servei Jurídico-Administratiu
Barcelona, 17 d’abril de 2019
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