Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídico-Administratiu

ANUNCI DE RESOLUCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA LA CONCESSIÓ, DESESTIMACIONS I DESISTIMENTS DELS
RECURSOS TÈCNICS I MATERIALS DE L’OFICINA D’ACTIVITATS, 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. 166/19), el text íntegre del
qual és el següent:
(...)
Resoldre pel procediment de concurrència competitiva la concessió,
desestimacions i desistiments dels recursos tècnics i materials, de l’Oficina
d’Activitats 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.
2019/0005384)
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

Tipus de recurs

Cens d’activitats

Recurs tècnic

Plans i programes de verificació
d’activitats comunicades

Recurs tècnic
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Plans de protecció civil municipals DUPROCIM

Recurs tècnic

Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols

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. 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, llevat
de l’actuació llevat de l’actuació «implantació de plans d’autoprotecció», inclosa al
recurs «Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols», que es durà a terme amb mitjans
propis.
Els procediments de contractació són els que s’especifiquen tot seguit:
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Nom del recurs

Procediment de contractació

Cens d’activitats

Procediment obert

Plans i programes de
verificació d’activitats
comunicades
Plans de protecció civil
municipals - DUPROCIM
Plans d’autoprotecció (PAU) i
protocols

Contractes menors
Procediment obert
Procediment obert

8. 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.
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”:
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a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari:
Recurs: Plans i programes de verificació d’activitats comunicades
Imports amb IVA inclòs

Ens

NIF

Ajuntament d'Abrera

P0800100J

Ajuntament
d'Avinyonet del
Penedès

P0801300E

Ajuntament de
Calders

P0803400A

Ajuntament de
Fonollosa

P0808300H

Ajuntament de Malla

P0811000I

Ajuntament
d'Olèrdola

P0814400H

Ajuntament d'Olesa
de Bonesvalls

P0814500E

Ajuntament d'Olost

P0814800I

Ajuntament de la
Pobla de Lillet

P0816500C

Ajuntament de la
Roca del Vallès

P0818000B

Actuació

Redacció del Pla i Programa de
verificació d'activitats
comunicades
Redacció del Pla i Programa de
verificació d'activitats
comunicades
Redacció del Pla i Programa de
verificació d'activitats
comunicades
Redacció del Pla i Programa de
verificació d'activitats
comunicades
Redacció del Pla i Programa de
verificació d'activitats
comunicades
Redacció del Pla i Programa de
verificació d'activitats
comunicades
Redacció del Pla i Programa de
verificació d'activitats
comunicades
Redacció del Pla i Programa de
verificació d'activitats
comunicades
Redacció del Pla i Programa de
verificació d'activitats
comunicades
Redacció del Pla i Programa de
verificació d'activitats
comunicades

Codi XGL

Aportació
estimada
Diputació
TOTAL
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació 2019
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2020 (EUR)

36

19/Y267801

847,00

508,20

338,80

1940006160

51

19/Y267802

484,00

290,40

193,60

1940008822

61

19/Y267803

484,00

290,40

193,60

1940002962

51

19/Y267805

484,00

290,40

193,60

1940014182

60

19/Y267808

484,00

290,40

193,60

1940004479

53

19/Y267809

605,00

363,00

242,00

1940014029

51

19/Y267810

484,00

290,40

193,60

1940008772

51

19/Y267811

484,00

290,40

193,60

1940006677

51

19/Y267812

484,00

290,40

193,60

1940012797

46

19/Y267813

847,00

508,20

338,80

Núm. registre
PMT

Puntuació

1940014075
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Ajuntament de Sant
Quirze Safaja

P0823900F

Ajuntament de
Santa Eulàlia de
Riuprimer

P0824700I

Ajuntament de
Santa Susanna

P0826100J

Ajuntament de
Tagamanent

P0827600H

Redacció del Pla i Programa de
verificació d'activitats
comunicades
Redacció del Pla i Programa de
verificació d'activitats
comunicades
Redacció del Pla i Programa de
verificació d'activitats
comunicades
Redacció del Pla i Programa de
verificació d'activitats
comunicades

1940007241

60

19/Y267814

484,00

290,40

193,60

1940004373

51

19/Y267815

484,00

290,40

193,60

1940008793

55

19/Y267816

847,00

508,20

338,80

1940013042

60

19/Y267817

484,00

290,40

193,60

Recurs: Plans de protecció civil municipals – DUPROCIM
Imports amb IVA inclòs

Ens

NIF

Ajuntament de Bagà

P0801600H

Ajuntament de Cabrera
d'Anoia

P0802800C

Ajuntament de Cabrils

P0803000I

Ajuntament de Calaf

P0803100G

Ajuntament de Calders

P0803400A

Ajuntament de
Castellbisbal

P0805300A

Ajuntament de Castellolí

P0806200B

Ajuntament de Font-rubí

P0808400F

Actuació

Redacció del
DUPROCIM
Redacció del
DUPROCIM
Redacció del
DUPROCIM
Redacció del
DUPROCIM
Redacció del
DUPROCIM
Suport a la implantació
del DUPROCIM durant
un any
Redacció del
DUPROCIM
Redacció del
DUPROCIM

Codi XGL

Aportació
estimada
Diputació
TOTAL
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2019
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2020
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2021
(EUR)

90

19/Y/267818

5.989,50

1.497,37

2.994,75

1.497,38

1940001899

72

19/Y/267819

4.900,50

1.225,12

2.450,25

1.225,13

1940004553

70

19/Y/268691

6.272,64

1.568,16

3.136,32

1.568,16

1940010566

72

19/Y/268692

4.900,50

1.225,13

2.450,25

1.225,12

1940008796

87

19/Y/268693

5.880,60

1.470,15

2.940,30

1.470,15

1940003877

75

19/Y/268694

1.750,00

437,50

875,00

437,50

1940006412

82

19/Y/268695

5.445,00

1.361,25

2.722,50

1.361,25

1940001900

72

19/Y/268696

4.682,70

1.170,67

2.341,35

1.170,68

Núm.
registre
PMT

Puntuació

1940002848
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Ajuntament de la Llagosta

P0810400B

Redacció del
DUPROCIM

1940008333

75

19/Y/268697

5.989,50

1.497,38

2.994,75

1.497,37

Ajuntament de Llinars del
Vallès

P0810500I

Redacció del
DUPROCIM

1940012951

82

19/Y/268699

6.860,70

1.715,18

3.430,35

1.715,17

Ajuntament de Martorelles

P0811400A

Suport a la implantació
del DUPROCIM durant
un any

1940012818

90

19/Y/268718

1.750,00

437,50

875,00

437,50

Ajuntament de Montclar

P0812900I

1940000132

70

19/Y/268744

3.430,35

857,59

1.715,17

857,59

Ajuntament de Montmeló

P0813400I

1940011573

80

19/Y/268745

1.750,00

437,50

875,00

437,50

Ajuntament de la Palma
de Cervelló

P5831301F

Redacció del
DUPROCIM

1940008131

72

19/Y/268746

4.791,60

1.197,90

2.395,80

1.197,90

Ajuntament de Rellinars

P0817800F

Redacció del
DUPROCIM

1940000380

72

19/Y/268747

4.538,26

1.134,56

2.269,13

1.134,57

Ajuntament de Sant
Antoni de Vilamajor

P0819700F

Redacció del
DUPROCIM

1940011229

80

19/Y/268748

6.109,29

1.527,32

3.054,65

1.527,32

1940002308

72

19/Y/268749

5.880,60

1.470,15

2.940,30

1.470,15

1940001142

70

19/Y/268750

3.430,35

857,59

1.715,17

857,59

1940010315

72

19/Y/268751

1.750,00

437,50

875,00

437,50

Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera
Ajuntament de Sant
Jaume de Frontanyà

P0820600E
P0821500F

Redacció del
DUPROCIM
Suport a la implantació
del DUPROCIM durant
un any

Redacció del
DUPROCIM
Redacció del
DUPROCIM
Suport a la implantació
del DUPROCIM durant
un any

Ajuntament de Sant
Llorenç Savall

P0822100D

Ajuntament de Sant Quintí
de Mediona

P0823600B

Redacció del
DUPROCIM

1940009747

70

19/Y/268752

4.029,30

1.007,33

2.014,65

1.007,32

Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera

P0825900D

Redacció del
DUPROCIM

1940004602

85

19/Y/268753

6.348,87

1.587,21

3.174,44

1.587,22

Ajuntament de Vallbona
d'Anoia

P0829200E

Redacció del
DUPROCIM

1940003055

72

19/Y/268754

4.900,50

1.225,13

2.450,25

1.225,12

Ajuntament de
Vallromanes

P0829700D

Redacció del
DUPROCIM

1940012333

75

19/Y/268755

5.619,24

1.404,81

2.809,62

1.404,81
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Recurs: Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols
Imports amb IVA inclòs
Aportació
estimada
Diputació
TOTAL
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2019
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2020
(EUR)

Ens

NIF

Actuació

Núm. registre
PMT

Puntuació

Ajuntament del Bruc

P0802500I

Redacció del PAU del Casal familiar

1940012145

70

19/Y/268756

2.347,88

1.173,94

1.173,94

Ajuntament de
Franqueses del Vallès

P0808500C

Redacció del PAU de l'Espai Can
Prat

1940004563

60

19/Y/268757

2.726,16

1.363,08

1.363,08

Ajuntament d’Igualada

P0810100H

Redacció del PAU aeròdrom

1940008921

50

19/Y/268758

3.091,38

1.545,69

1.545,69

Ajuntament de la
Llagosta

P0810400B

Redacció del PAU del Casal
municipal d'avis

1940008524

80

19/Y/268759

3.396,62

1.698,31

1.698,31

Ajuntament de Mataró

P0812000H

Redacció del PAU grans
esdeveniments a la Platja del Callao

1940009695

50

19/Y/268760

2.439,20

1.219,60

1.219,60

Ajuntament de Mollet
del Vallès

P0812300B

Redacció del PAU del Pavelló
municipal d'esports Riera Seca

1940008604

50

19/Y/268761

2.726,16

1.363,08

1.363,08

1940012422

50

19/Y/268762

2.726,16

1.363,08

1.363,08

1940010030

70

19/Y/268763

2.726,16

1.363,08

1.363,08

1940011621

70

19/Y/268764

2.726,16

1.363,08

1.363,08

Ajuntament d’Olesa
de Montserrat
Ajuntament de la
Pobla de Lillet
Ajuntament de Puigreig

P0814600C
P0816500C
P0817400E

Redacció del PAU del Pavelló
esportiu Sant Bernat
Redacció del PAU del Pavelló
municipal
Redacció del PAU del Pavelló
municipal d'esports

Codi XGL

Ajuntament de Sant
Adrià del Besòs

P0819300E

Redacció del PAU ADRIALANDIA

1940017082

50

19/Y/268765

2.439,20

1.219,60

1.219,60

Ajuntament de Sant
Pere de Torelló

P0823300I

Redacció del PAU del Pavelló
esportiu municipal

1940014319

70

19/Y/268766

2.726,16

1.363,08

1.363,08

Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts

P0826300F

Redacció del PAU Piscina municipal
La Blava

1940005518

50

19/Y/268767

2.726,16

1.363,08

1.363,08
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Ajuntament de Súria

P0827400C

Redacció del PAU de la Fira
medieval

1940010822

60

19/Y/268768

2.439,20

1.219,60

1.219,60

Ajuntament de
Terrassa

P0827900B

Redacció del PAU de l'edifici del
Teatre Principal

1940008824

50

19/Y/268769

2.439,20

1.219,60

1.219,60

Ajuntament de Torelló

P0828500I

Redacció del PAU de la Sala
polivalent

1940008508

80

19/Y/268770

2.963,56

1.481,78

1.481,78

b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari:
Recurs: Cens d’activitats
Imports amb IVA inclòs

Ens

NIF

Ajuntament de Cabrils

P0803000I

Ajuntament de
Capellades

P0804300B

Ajuntament de
Centelles

P0806600C

Ajuntament de Palafolls

P0815400G

Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló

P0824400F

Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui

P0825000C

Actuació

Elaboració
del cens
d'activitats
Elaboració
del cens
d'activitats
Elaboració
del cens
d'activitats
Elaboració
del cens
d'activitats
Elaboració
del cens
d'activitats
Elaboració
del cens
d'activitats

Núm.
registre PMT

Puntuació

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)

1940004559

65

19/Y/268771

14.745,60

1.638,40

16.384,00

7.372,80

7.372,80

0

1.638,40

1940007305

65

19/Y/268772

11.363,54

1.262,61

12.626,15

5.681,77

5.681,77

0

1.262,61

1940010934

66

19/Y/268773

19.992,06

2.221,34

22.213,40

9.996,03

9.996,03

0

2.221,34

1940009074

72

19/Y/268774

13.961,72

1.551,30

15.513,02

6.980,86

6.980,86

0

1.551,30

1940003090

69

19/Y/268775

11.559,50

1.284,39

12.843,89

5.779,75

5.779,75

0

1.284,39

1940008041

67

19/Y/268776

13.784,72

1.531,63

15.316,35

6.892,36

6.892,36

0

1.531,63
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c) Mitjans propis:
Recurs: Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols. Suport a la implantació

Núm. registre
PMT

Codi XGL

Puntuació

Suport a la implantació del PAU Pavelló

1940011071

19/Y/268777

60

P0803000I

Suport a la implantació del PAU del Centre
cívic i Biblioteca municipal

1940011058

19/Y/268778

60

Ajuntament de Callús

P0803700D

Suport a la Implantació del PAU de l'Ecorail
del Cardener

1940013035

19/Y/268779

70

Ajuntament de Montornès
del Vallès

P0813500F

Suport a la Implantació del PAU de la Pista
polivalent El Sorralet

1940013713

19/Y/268780

60

Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires

P0820700C

Suport a la implantació del PAU del Centre
gerontològic.

1940011331

19/Y/268781

60

Ajuntament de Terrassa

P0827900B

Suport a la Implantació del PAU recinte firal
de Terrassa

1940013857

19/Y/268782

70

Ens

NIF

Ajuntament de Cabrils

P0803000I

Ajuntament de Cabrils

Actuació
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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 recursos interns:
 La Diputació lliurarà els treballs en el termini de dotze 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’un mes següent 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. Suspensió del termini d’execució de l’assistència. No es tindran en compte en el
còmput del termini d’execució de l’assistència els períodes següents:
 El que transcorri entre el requeriment de dades necessàries per al
desenvolupament del treball i la seva aportació.
 El que transcorri entre la data en què la GSHUA requereixi l’ens destinatari
perquè efectuï un tràmit necessari per al desenvolupament dels treballs i el
moment en què l’ens comuniqui a la GSHUA que el tràmit s’ha dut a terme.
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El que transcorri entre el requeriment a l’ens destinatari perquè emeti un
informe i la data en què la GSHUA el rebi.
 El que transcorri durant la revisió del treball en qualsevol de les seves fases
per part de l’ens local destinatari del treball.
La suspensió no podrà ser superior a sis mesos i es comunicarà a l’ens
destinatari.
6. 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 quinze dies més comptadors des de
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, per l’actuació Implantació de plans d’autoprotecció inclosa al
recurs “Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols” que es presta amb mitjans propis i per
satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es concreten en: un tècnic superior
enginyer.
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 dos-cents cinquanta mil cinc-cents vint-idos euros amb disset cèntims (250.522,17 €) que s’imputarà amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i imports següents:
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-

Noranta-quatre mil cinc-cents seixanta-quatre euros amb vuitanta-cinc cèntims
(94.564,85 € ) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50300/15100/22780
del pressupost de l’exercici 2019 de la Diputació de Barcelona.
Cent vint-i-nou mil dos-cents set euros amb trenta-dos cèntims (129.207,32 €)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50300/15100/22780 del pressupost
de l’exercici 2020 de la Diputació de Barcelona.
Vint-i-sis mil set-cents cinquanta euros (26.750,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50300/15100/22780 del pressupost de l’exercici 2021 de la
Diputació de Barcelona.

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:
A. Censos d’activitats
 Definició i abast dels treballs
El cens d’activitats identifica les instal·lacions i els establiments existents en un terme municipal
on es realitzen activitats. Així mateix, recull la informació tècnica i administrativa següent: dades
generals; legalització i controls; classificació i tècniques. A més, s’inclouen una fotografia de
les activitats i les llicències, comunicacions i declaracions responsables vigents de les activitats
existents.
Aquesta informació es recull mitjançant la base de dades de l’aplicació Gestor d’Informació
d’Activitats (GIA).
 Metodologia de treball
La metodologia prevista per a realitzar el treball del cens d’activitats és la que s’assenyala tot
seguit:
Recerca d’informació als expedients d’activitats de l’Ajuntament, tant en paper com digitals. Es
revisaran els expedients més recents i fins l’any 1999.
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Treball de camp que consistirà a comprovar l’existència de les activitats incloses a la base de
dades. Alhora, s’afegiran totes aquelles activitats que es vegin i que no tinguin expedient
relacionat.
Base de dades definitiva
L’equip redactor elaborarà la base de dades definitiva un cop l’Ajuntament i la GSHUA l’hagin
revisat.
Seguiment tècnic
Es farà una reunió a l’inici dels treballs per explicar la metodologia de treball.
Les comunicacions de la GSHUA amb l’Ajuntament es faran per correu electrònic.
Publicació de dades del cens d’activitats
Una vegada finalitzats els treballs, el cens d’activitats es publicarà al SITMUN (sistema
d’informació territorial municipal de la Diputació de Barcelona, amb una part restringida i una
part pública), al portal de dades obertes de la Diputació i a l’IDE Barcelona. Això sense perjudici
dels retards que es produeixin per necessitats d’adaptacions normatives o tècniques.
Les dades que apareixeran en els sistemes oberts al públic seran les referides a les activitats
com ara el nom comercial i l’emplaçament. No es publicaran les dades dels expedients
administratius ni les dades protegides per la normativa de dades de caràcter personal.
Aquestes dades s’actualitzen automàticament mitjançant l’actualització de les dades del GIA.
L’Ajuntament és el responsable de mantenir el GIA actualitzat.
 Compromisos de les parts
De la Diputació de Barcelona:
La GSHUA designarà un interlocutor tècnic que haurà de coordinar, supervisar i
gestionar el treball objecte de la present assistència.
De l’ens local:
1. Designar un responsable polític i un responsable tècnic per tal de coordinar
l’assistència amb la GSHUA així com també fer d'intermediari amb relació a d'altres
administracions o entitats de les quals es pugui requerir informació i que assisteixi
a les reunions amb la GSHUA.
2. Facilitar a la GSHUA les llistes i bases de dades d’activitats de què disposi.
3. Facilitar als tècnics redactors accés als expedients d’activitats tant si són en format
paper com si són en format digital.
4. Facilitar als tècnics redactors un espai amb connexió a internet.
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5. Col·laborar amb els tècnics que duguin a terme el treball de camp.
6. En cas que calgui recuperar algun expedient d’activitats anterior a l’any 1999, un
cop s’informi el responsable tècnic de quina és l’activitat de la qual cal localitzar
l’expedient, facilitar l’expedient a l’equip redactor en el termini que s’acordi.
7. Comunicar a la GSHUA qualsevol incidència, tramitació, conveni, expedient, etc.
relacionat directament o indirectament amb aquesta assistència i que pugui incidir
en la tramitació o en el contingut dels treballs.
B. Plans i programes de verificació d’activitats comunicades
 Definició i abast dels treballs
S’elaborarà el Pla de verificació de les activitats subjectes als règim de comunicació o
declaració responsable i el programa del primer any d’aplicació del Pla.
S’acordarà amb l’Ajuntament quines activitats s’exclouen del Pla.
 Metodologia de treball
Abans d’iniciar els treballs del Pla, la GSHUA convocarà una reunió amb l’adjudicatari i els
tècnics municipals encarregats de la gestió de les activitats. En aquesta reunió s’haurà de
determinar el següent:


Si l’Ajuntament vol establir algun criteri de priorització específic com ara
ubicació en un determinat emplaçament, antiguitat del títol habilitant, etc.



Durada del pla.



Si les inspeccions es duran a terme amb recursos propis o mitjançant una
entitat col·laboradora de l’Administració.



Recursos de què disposa l’Ajuntament per fer les inspeccions.



Nombre d’establiments que es podran inspeccionar en un any.

Finalment, es redactarà el Pla i el Programa seguint el model de la Guia per a l’elaboració de
plans de verificació d’activitats comunicades publicada per la GSHUA que es pot consultar a
l’enllaç següent:
http://www1.diba.cat/uliep/Publicacions_Servei_Totes.asp?llista_serv=UHA&Opener=Servei#.V
Q_309KG-ih
 Compromisos de les parts
De la Diputació de Barcelona:
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1. La Diputació designarà un tècnic interlocutor que serà qui normalment es comunicarà
amb l’interlocutor de l’Ajuntament.
2. Convocar les reunions de seguiment.
3. Mantenir informat l’Ajuntament sobre l’estat dels treballs.
De l’ens local:
 L’Ajuntament designarà un interlocutor.
 Facilitar a la Diputació la informació necessària per redactar el Pla i el Programa.
 Assistir a les reunions i aportar la informació que sigui necessària.
 Validar els treballs quan així ho sol·liciti la Diputació.
Les comunicacions de tràmit entre l’Ajuntament i la GSHUA es realitzaran per correu electrònic.
C. Plans de protecció civil municipals-DUPROCIM
1. Contingut de l’actuació de REDACCIÓ DEL DUPROCIM
 Definició i abast del treball
L’objecte de l’assistència és la redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal
(DUPROCIM) d’acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre.
 Metodologia de treball
La metodologia prevista per a realitzar el treball és la que s’assenyala tot seguit:


Reunions tècniques i treball de camp
Recollida d'informació disponible per part de l'ajuntament.
Redacció DUPROCIM provisional
Redacció DUPROCIM definitiu
Presentació del DUPROCIM
Contingut

D’acord a l’annex del Decret 155/2014 que marca els continguts mínims del DUPROCIM.


Documentació que es lliurarà

La documentació DUPROCIM es lliurarà en format paper i en format electrònic en suport
CD/DVD/USB (signat electrònicament per tècnic competent).
2. Contingut de l’actuació suport a la implantació del DUPROCIM durant 1 any
 Definició i abast del treball
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L’objecte de l’assistència contempla les accions determinades en l’apartat 1.4 Programa i
procediment d’implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització del document 1 del
Duprocim homologat o homologable durant 1 any.
En general, l’objectiu de la implantació comprèn:
-

Valorar l’operativitat municipal del Duprocim
Valorar la possible resposta del municipi en cas d’emergència.
Valorar la coordinació entre CECAT i l’Ajuntament (CRA, CECOPAL, etc.)
Valorar la informació que es dona a la població
Detectar possibles mancances i proposar accions de millora en l’operativa municipal
prevista en el Duprocim.

 Compromisos de les parts
De la Diputació de Barcelona:
1. Designar un tècnic interlocutor que serà qui normalment es comunicarà amb l’interlocutor
de l’Ajuntament.
2. Actuar d’interlocutor de l’Ajuntament davant les administracions que intervenen en els
procediments, previ acord amb aquest sobre les qüestions a tractar i sense perjudici que
representants de l’Ajuntament assisteixin a les reunions i entrevistes que es puguin
concertar. La Diputació informarà l’Ajuntament de totes les actuacions que es portin a
terme davant les altres administracions.
3. La cartografia del DUPROCIM es realitzarà en el SITMUN (sistema d’informació territorial
municipal de la Diputació de Barcelona, amb una part restringida i una part pública). Les
dades que apareixeran en els sistemes oberts al públic seran d’informació al públic amb
relació a les emergències i, en cap cas, seran dades protegides per la normativa de
protecció de dades de caràcter personal.
4. Posar a disposició de l’Ajuntament una eina de gestió de les emergències, PCOM
(Protecció Civil Operativa Municipal), quan sigui possible tècnicament.
De l’ens local:
1. Designar un responsable polític i un responsable tècnic per tal de coordinar l’assistència
amb la GSHUA, així com també per mitjançar amb d’altres administracions o entitats de les
quals es pugui requerir informació, i que assisteixi a les reunions periòdiques amb la
GSHUA.
2. Facilitar a la GSHUA la informació de què disposi l’Ajuntament que consistirà, de forma
general en: dades generals, dades de planejament, dades de protecció civil, plans de
protecció civil municipal, informació sobre incidents ocorreguts,... i, cartografia municipal.
Aquesta documentació s’enviarà al més aviat possible i, com a màxim, dins el termini de 10
dies des que es notifiqui la resolució d’aprovació de l’assistència.
3. Col·laborar amb els tècnics que duguin a terme el treball de camp.
4. Validar el DUPROCIM o implantació d’aquest.
5. Comunicar a la GSHUA qualsevol incidència, tramitació, conveni, expedient, etc relacionat
directament o indirectament amb aquesta assistència i que pugui incidir en la tramitació o
en el contingut dels treballs.
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6. Mantenir el DUPROCIM actualitzat. Un cop finalitzat el DUPROCIM, quan estigui disponible
per part de la Diputació, el municipi podrà usar el PCOM (Protecció Civil Operativa
Municipal) com a eina per a la gestió de les emergències, que li permetrà actualitzar dades.

D. Pans d’autoprotecció (PAU) i protocols
 Definició i abast del treball
L’objecte de l’assistència és la redacció del Pla d’autoprotecció (PAU) segons regula el
Decret 30/2015, signat electrònicament per tècnic acreditat i homologable.


Metodologia de treball

La metodologia prevista per a realitzar el treball és la que s’assenyala tot seguit:


Reunions tècniques i treball de camp
Recollida d'informació disponible per part de l'Ajuntament.
Redacció PAU provisional
Redacció PAU definitiu
Presentació del PAU

Contingut

D’acord amb l’annex II del Decret 30/2015 que marca els continguts mínims del PAU.


Documentació que es lliurarà

La documentació generada del PAU es lliurarà en format paper i en format electrònic en suport
CD/DVD/USB (signat electrònicament per tècnic acreditat en la redacció de PAUs del nivell
adequat a l’encàrrec i preparat per a la seva incorporació al registre corresponent).


Compromisos de les parts

De la Diputació de Barcelona:
1.

Designar un tècnic interlocutor que serà qui normalment es comunicarà amb
l’interlocutor de l’Ajuntament.

2.

Actuar d’interlocutora de l’Ajuntament davant les administracions que intervenen en els
procediments, previ acord amb aquest sobre les qüestions a tractar i sense perjudici
que representants de l’Ajuntament assisteixin a les reunions i entrevistes que es puguin
concertar. La Diputació haurà d’informar l’Ajuntament de totes les actuacions que es
portin a terme davant les altres administracions.

De l’ens local:
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1.

Designar un responsable polític i un responsable tècnic, per tal de coordinar
l’assistència amb la GSHUA així com també per mitjançar amb d’altres administracions
o entitats de les quals es pugui requerir informació, i que assisteixi a les reunions
periòdiques amb la GSHUA.

2.

Facilitar a la GSHUA la informació de què disposi l’Ajuntament sobre l’activitat o
establiment que consistirà, de forma general en: llicència d’activitat o acord d’aprovació
del projecte, projecte d’obres, projecte d’activitats de la infraestructura o equipament o
memòria ambiental, joc de plànols de la instal·lació en CAD o PDF, informació de la
instal·lació contra incendis i sobre el seu manteniment, informació sobre plans de
protecció civil municipal, si se’n disposa, etc. Aquesta documentació s’enviarà al més
aviat possible i, com a màxim, dins el termini de 10 dies des que es notifiqui la resolució
d’aprovació de l’assistència.

3.

Col·laborar amb els tècnics que duguin a terme el treball de camp.

4.

Validar el PAU.

5.

Comunicar a la GSHUA qualsevol incidència, tramitació, conveni, expedient, etc
relacionat directament o indirectament amb aquesta assistència i que pugui incidir en la
tramitació o en el contingut 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 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=viewD
etail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
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Dotzè. Desestimar les següents sol·licituds per valoració més baixa i manca de
recursos, respecte dels recursos tècnics que es detallen a continuació:

Recurs: Cens d’activitats
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos
Ens
Ajuntament
d'Avinyó
Ajuntament de
Balenyà
Ajuntament de
Barberà del Vallès
Ajuntament de
Caldes de Montbui
Ajuntament de
Canovelles
Ajuntament de
Castellolí
Ajuntament de
Cervelló
Ajuntament de
Corbera de
Llobregat
Ajuntament de
Fogars de Montclús
Ajuntament de
Folgueroles
Ajuntament de les
Franqueses del
Vallès

NIF

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Puntuació

P0801200G

Elaboració del cens d’activitats del
municipi d’Avinyó

1940006602

61

P0801700F

Cens d'activitats

1940011169

62

P0825200I

Cens d'activitats

1940012317

48

1940000224

23

1940012569

21

P0803300C
P0804000H

Creació del cens d'activitats de
Caldes de Montbui
Depuració i actualització del cens
d'activitats

P0806200B

Cens activitats de Castellolí

1940000834

60

P0806700A

Elaboració del cens d'activitats

1940012480

62

1940004111

35

1940002529

60

P0807100C
P0808000D

Depuració i actualització del cens
d'activitats de Corbera de Llobregat
(usuaris del GIA)
Cens d’activitats de Fogars de
Montclús

P0808200J

Actualització del treball de camp

1940003761

61

P0808500C

Cens d'activitats

1940004679

28

Ajuntament de
Gelida

P0809000C

Elaboració del cens d'activitats del
municipi de Gelida

1940005368

62

Ajuntament de
Manlleu

P0811100G

Cens d’activitats

1940004152

31

Ajuntament de
Marganell

P0824200J

Cens d’activitats del municipi de
Marganell i GIA

1940000923

60

Ajuntament de
Matadepera

P0811900J

Depuració i actualització GIA
Matadepera

1940009777

64

Ajuntament de
Montmeló

P0813400I

Cens d'activitats

1940011576

63

P0813500F

Depuració i actualització del cens
d'activitats amb interconnectivitat
GIA- tramitador municipal
d'expedients

1940013626

27

Ajuntament de
Montornès del
Vallès
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Ajuntament de
Montseny

P0813600D

Elaboració cens d’activitats municipi
de Montseny

1940003057

60

Ajuntament de
Navàs

P0814000F

Cens activitats Navàs

1940003063

63

Ajuntament
d'Òdena

P0814200B

Depuració del Cens d'activitats a
Òdena

1940009352

62

Ajuntament d'Olesa
de Montserrat

P0814600C

Actualització del cens d’activitats
d’Olesa de Montserrat

1940012419

22

Ajuntament de
Pallejà

P0815600B

Cens municipal d'activitats de
Pallejà

1940002354

36

Ajuntament de
Pontons

P0816700I

Cens d'activitats

1940003712

60

Ajuntament de
Premià de Mar

P0817100A

Cens d'activitats

1940009786

28

Ajuntament de
Puigdàlber

P0817300G

Cens activitats municipi

1940008707

60

Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca

P0819500J

Realització del cens actualitzat de
les activitats econòmiques a Sant
Andreu de la Barca

1940011418

23

Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada

P0822500E

Depuració i actualització del cens
d'activitats

1940004953

41

Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès

P0823800H

Cens d'activitats

1940012449

29

P0825100A

Cens d'activitats

1940004426

65

P0825500B

Cens d’activitats a Santa Maria de
Merlès

1940009157

60

P0825700H

Elaboració del cens d'activitats

1940008527

60

Ajuntament de Seva

P0826900C

Cens d'activitats de Seva

1940004634

64

Ajuntament de
Súria

P0827400C

Depuració i actualització del cens
d'activitats

1940010830

62

Ajuntament de
Torelló

P0828500I

Depuració i actualització cens
activitats

1940008843

36

Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat

P0828900A

Cens d'activitats

1940008705

61

Ajuntament de
Vallirana

P0829600F

Cens d'activitats

1940007603

40

Ajuntament de
Santa Margarida i
els Monjos
Ajuntament de
Santa Maria de
Merlès
Ajuntament de
Santa Maria de
Miralles
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Entitat Municipal
Descentralitzada de
Valldoreix

P0800003F

Cens d’activitats empresarials i
professionals de Valldoreix

1940004500

61

Recurs: Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos
Ens

NIF

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Puntuació

Ajuntament d'Arenys
de Munt

P0800700G

Redacció del DUPROCIM

1940005192

60

Ajuntament
d'Argençola

P0800800E

Plans de Protecció civils municipals
d'Argençola -DUPROCIM

1940000961

70

Ajuntament de Badia
del Vallès

P0831200A

Plans de Protecció Civil Municipals DUPROCIM

1940008071

65

Ajuntament de
Barberà del Vallès

P0825200I

Plans de protecció civil municipals.
DUPROCIM

1940004028

60

Ajuntament de Berga

P0802200F

Pla de protecció civil municipal

1940005780

57

Ajuntament de
Borredà

P0802400B

Redacció del Pla de protecció civil
municipal (DUPROCIM)

1940002207

60

Ajuntament de les
Cabanyes

P0802700E

Pla de Protecció Civil Municipal DUPROCIM

1940013815

60

Ajuntament de
Campins

P0803800B

Pla de protecció civil de Campins

1940004025

62

Ajuntament de
Capolat

P0804400J

DUPROCIM Capolat

1940012960

60

Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

P0826600I

Redacció del DUPROCIM de
Cerdanyola del Vallès

1940005935

62

Ajuntament de
Cervelló

P0806700A

Redacció dels Plans de protecció
civil municipal - DUPROCIM del
terme municipal de Cervelló

1940012502

60

Ajuntament de
Collsuspina

P0806900G

DUPROCIM

1940011686

67

Ajuntament de
Dosrius

P0807400G

Redacció del DUPROCIM

1940013969

67

Ajuntament de
Figaró-Montmany

P0813300A

Plans de protecció civil municipals DUPROCIM Figaró-Montmany

1940002381

65
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Ajuntament de
Fogars de Montclús

P0808000D

Redacció del Pla de Protecció Civil
del municipi de Fogars de Montclús

1940004050

60

Ajuntament de Gallifa

P0808600A

Plans de protecció civil municipals DUPROCIM - Gallifa

1940006066

60

Ajuntament de
Granera

P0809400E

Redacció del DUPROCIM

1940010373

65

Ajuntament d'Olesa
de Montserrat

P0814600C

Redacció del document únic de
protecció civil del municipi d’Olesa
de Montserrat

1940012420

60

Ajuntament de la
Pobla de Lillet

P0816500C

Redacció del pla de protecció civil
(DUPROCIM)

1940001689

65

Ajuntament de
Pontons

P0816700I

Redacció del Pla de Protecció Civil,
DUPROCIM, del municipi de
Pontons

1940004180

62

Ajuntament de Prats
de Lluçanès

P0817000C

Redacció DUPROCIM

1940013808

65

Ajuntament de
Premià de Dalt

P0823000E

Elaboració del DUPROCIM de
Premià de Dalt

1940009515

47

Ajuntament de
Ripollet

P0817900D

Sol·licitud d'ajut per a la redacció
del DUPROCIM d'acord amb el
Decret 155/2014

1940000502

60

Ajuntament de Rubió

P0818400D

Plans de protecció civil municipal
DUPROCIM

1940006949

60

Ajuntament de Saldes

P0818900C

Plans de Protecció Civil MunicipalsDUPROCIM

1940011990

60

Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta

P0819200G

Redacció del DUPROCIM de Sant
Iscle de Vallalta

1940011867

67

Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui

P0825000C

Redacció DUPROCIM

1940008117

62

Ajuntament de Santa
Maria de Miralles

P0825700H

Redacció DUPROCIM

1940004412

70

Ajuntament de Teià

P0828100H

Redacció del pla de protecció civil
municipal (DUPROCIM)

1940003103

65

Ajuntament
d'Ullastrell

P0829000I

Pla de protecció civil d'Ullastrell

1940006433

67

Ajuntament de
Vallirana

P0829600F

Redacció DUPROCIM

1940007557

55

Ajuntament de Vilada

P0830000F

Pla de Protecció Civil Municipal

1940012046

70
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Ajuntament de
Vilanova del Camí

P0830300J

Redacció del DUPROCIM de
Vilanova del Camí

1940003166

70

Recurs: Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos
Núm.
Registre
PMT

Puntuació

1940010068

30

1940001911

30

Pla autoprotecció i protocol
Festa Major Argençola

1940006686

50

P0800800E

Pla d'actuació i protocol
Embosca’t Festival

1940006723

50

Ajuntament de Bagà

P0801600H

Protocol d'actuació del Casal de
Joves

1940009677

40

Ajuntament de Bagà

P0801600H

Protocol d'actuació de la festa de
la fia-faia

1940009685

40

Ajuntament de Bagà

P0801600H

Protocol d'actuació del pavelló
municipal

1940009694

40

Ajuntament de Bagà

P0801600H

Protocol d'actuació del Casal de
la Vila

1940009702

40

Ajuntament de Bigues i
Riells

P0802300D

Pla d'autoprotecció Casal de
Joves

1940006146

30

Ajuntament de Bigues i
Riells

P0802300D

Pla d'autoprotecció pavelló
(actualització)

1940006153

30

Ajuntament de Cabrera
d'Anoia

P0802800C

Redacció Plans d'autoprotecció
d'equipaments municipals i
activitats

1940001906

40

Ajuntament de Cabrera
de Mar

P0802900A

Cavalcada de Reis

1940009574

40

Ajuntament de Cabrera
de Mar

P0802900A

Emplaça't

1940009626

40

Ajuntament de Campins

P0803800B

PAU per pista poliesportiva de
Campins

1940014414

50

Ajuntament de
Castellbisbal

P0805300A

Pla d'emergències Centre Cívic
Santeugini

1940003875

30

Ens

NIF

Ajuntament d'Abrera

P0800100J

Ajuntament d'Arenys de
Mar

P0800600I

Ajuntament d'Argençola

P0800800E

Ajuntament d'Argençola

Actuació
Redacció de protocols
d'autoprotecció per a
equipaments municipals
Redacció del protocol
d'autoprotecció del Mercat
Municipal d'Arenys de Mar
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Ajuntament de
Castellterçol

P0806300J

Redacció dels protocols
d'autoprotecció de la piscina
municipal

1940001293

40

Ajuntament de
Collsuspina

P0806900G

PAU Equipaments municipals

1940013906

50

1940013480

20

1940013785

20

1940013796

20

Redacció i suport a
l'homologació del PAU de la
festivitat de Reis (cavalcada i
patges)
Redacció del Pla d'Emergència
del recinte cultural municipal
Robert Brillas
Redacció del Pla d'Emergència
de la dependència municipal
Puig Coca

Ajuntament
d'Esparreguera

P0807500D

Ajuntament d'Esplugues
de Llobregat

P0807600B

Ajuntament d'Esplugues
de Llobregat

P0807600B

Ajuntament de FigaróMontmany

P0813300A

Plans d'autoprotecció Centre
Cívic de Figaró-Montmany

1940003281

40

Ajuntament de Fogars de
Montclús

P0808000D

Redacció dels plans
d’autoprotecció del local Mariona
de Mosqueroles

1940003598

50

Ajuntament de Fogars de
Montclús

P0808000D

Redacció Pla d’autoprotecció de
local Jaume Cullell de la Costa

1940005105

50

Ajuntament de Fonollosa

P0808300H

Pla d’autoprotecció Pessebre
Vivent

1940003282

40

Ajuntament de Fonollosa

P0808300H

Pla d’autoprotecció Nit Viva

1940003283

40

Ajuntament de la Garriga

P0808700I

Redacció i desplegament plans
d'autoprotecció activitats
extraordinàries municipals

1940005219

30

Ajuntament de Gelida

P0809000C

Pla d'emergència del Centre
Cultural Municipal

1940007039

30

Ajuntament de Gelida

P0809000C

Pla d'autoprotecció de la Funifira
de Gelida

1940007043

30

Ajuntament de Gironella

P0809100A

Creació del Pla d'Autoprotecció
del Local del Blat

1940011735

40

Ajuntament de Gironella

P0809100A

Creació del Pla d'Autoprotecció
de l'Espai Sant Tomàs

1940012304

40

Ajuntament de la
Granada

P0809300G

PAU Centre Cívic

1940003902

40

Ajuntament de Masquefa

P0811800B

Sol·licitud protocol de la
Cavalcada de Reis

1940009207

30

Ajuntament de
Matadepera

P0811900J

Protocol d'autoprotecció de la
Cavalcada de Reis de
Matadepera

1940009770

30

Ajuntament de Moià

P0813700B

Redacció protocols autoprotecció
Parc Prehistòric Coves del Toll

1940004388

30

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 735cb677d79e5a0560eb Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 24

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

Consell Comarcal del
Moianès

P0800317J

Protocol d'autoprotecció de Can
Carner- Seu del Consell
Comarcal del Moianès

1940014072

30

Ajuntament de Montgat

P0812500G

PAU Festa Major

1940014316

30

Ajuntament de Montseny

P0813600D

Redacció Pla d’autoprotecció
Casal de Cultura de Montseny

1940006461

50

Ajuntament de Montseny

P0813600D

Pla d’autoprotecció del CEIP
Puig Drau de Montseny

1940006477

50

Ajuntament de Mura

P0813800J

Plans autoprotecció espai: La
Fàbrica

1940006597

50

Ajuntament de Mura

P0813800J

Plans d'autoprotecció Plaça
Àngel Guimerà

1940007719

50

Ajuntament de Piera

P0816000D

PAU aules formació nau
municipal de l'Ajuntament de
Piera

1940008934

30

Ajuntament de la Pobla
de Lillet

P0816500C

Redacció Pla d'Autoprotecció
Saló la Flor

1940001692

40

Ajuntament de Premià de
Dalt

P0823000E

Plans d’emergència de la
Biblioteca i de Can Figueras

1940009514

30

Ajuntament de Premià de
Mar

P0817100A

Plans d'autoprotecció (PAU) i
protocols

1940013064

20

Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues

P0820500G

Protocol d'autoprotecció del
centre cívic

1940010058

50

Ajuntament de Sant Feliu
Sasserra

P0821100E

1940010122

50

Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada

P0822500E

1940004946

30

Ajuntament de Sant Julià
de Cerdanyola

P0831100C

PAU del Local Social de
l'Ajuntament

1940007728

50

Ajuntament de Sant
Llorenç Savall

P0822100D

Redacció de protocol d'actuació
en cas d'emergència a
l'Ajuntament (Edifici Marquet de
l'Era)

1940010319

40

Ajuntament de Sant
Mateu de Bages

P0822900G

Protocol d’autoprotecció Sala
Polivalent

1940003430

50

Ajuntament de Sant Pere
de Torelló

P0823300I

Pla d’autoprotecció de l’Escola
Municipal Josep Ma. Xandri

1940014322

40

Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet

P0826200H

Redacció Pla d'Autoprotecció de
la biblioteca Salvador Vives
Casajuana (incloent tot l'espai
Ateneu)

1940011275

30

Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts

P0826300F

Plans d'autoprotecció (PAU) i
protocols: Camp Fútbol La

1940005523

20

Pla d’autoprotecció de la
Biblioteca Municipal de Sant
Feliu Sasserra
Protocol d'autoprotecció de la
Festa Major i Festa Major Infantil
de Sant Joan de Vilatorrada
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Guàrdia
Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló

P0824400F

Plans d'autoprotecció (PAU) i
protocols

1940003096

30

Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló

P0824400F

Plans d'autoprotecció (PAU) i
protocols

1940003099

30

Ajuntament de Terrassa

P0827900B

Redacció Pla o Protocol
d'Autoprotecció dels habitatges
tutelats per a la gent gran

1940008887

20

Ajuntament de Vallbona
d'Anoia

P0829200E

Pla autoprotecció (PAU) i
protocols Casa Consistorial

1940003163

40

Ajuntament de Vallbona
d'Anoia

P0829200E

1940003167

40

Ajuntament de Vallirana

P0829600F

1940011510

30

Ajuntament de Vilada

P0830000F

Pla d’autoprotecció i Protocols

1940012075

50

Ajuntament de Vilanova
del Vallès

P0831000E

Plans (PAU) i Protocols.
Redacció del protocol
d'autoprotecció del Centre
Cultural municipal

1940002943

30

Ajuntament de Viver i
Serrateix

P0830900G

Pla Autoprotecció Centre Social
Viver

1940005478

50

Ajuntament de Viver i
Serrateix

P0830900G

Pla Autoprotecció Centre Social
Serrateix

1940005521

50

Pla autoprotecció (PAU) i
protocols Consultori mèdic i
espai entitats
Plans d'autoprotecció i protocol
equipaments municipals de
Vallirana

Tretzè. Desestimar les següents sol·licituds per incompliment dels requisits, respecte
dels recursos tècnics que es detallen a continuació:

Recurs: Plans i programes de verificació d’activitats comunicades
Motivació: Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits
Ens

NIF

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G

Actuació
Redacció Pla de verificació
d'activitats comunicades de
Bigues i Riells
Plans i Programes de
verificació d’activitats
comunicades

Núm.
Registre
PMT

Requisit
incomplert

1940006155

No disposa de cens
actualitzat

1940004440

No disposa de cens
actualitzat
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Ajuntament de
Castellbell i el
Vilar
Ajuntament de
Castellolí
Ajuntament de
Lluçà
Ajuntament de
Montmajor

P0805200C

Pla de verificació d’activitats
comunicades, Ajuntament de
Castellbell i el Vilar

1940010001

P0806200B

Pla de verificació d’activitats

1940000838

P0810800C
P0813100E

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

Ajuntament de
Palafolls

P0815400G

Ajuntament de
Parets del Vallès

P0815800H

Ajuntament de
Sant Joan de
Vilatorrada

P0822500E

Ajuntament de
Sant Pere de
Vilamajor
Ajuntament de
Santa Margarida
de Montbui
Ajuntament de
Seva

P0823400G
P0825000C
P0826900C

Ajuntament de
Torelló

P0828500I

Ajuntament de
Vallirana

P0829600F

Entitat Municipal
Descentralitzada
de Sant Miquel de
Balenyà

P0802300D

Pla de verificació d’activitats
comunicades Lluçà
Verificació d'activitats a
Montmajor
Redacció del Pla i Programa
de verificació d’activitats
comunicades del municipi
d’Olesa de Montserrat
Plans i programes de
verificació d'activitats
comunicades del Terme
municipal
Plans i programes de
verificació d'activitats
comunicades
Redacció del Pla d'inspecció
i control de les activitats
comunicades de Sant Joan
de Vilatorrada
Plans i programes de
verificació d'activitats
comunicades
Plans i programes de
verificació d'activitats
comunicades
Pla de verificació d'activitats
mancomunades
Redacció de plans i
programes de verificació
d'activitats
Plans i programes de
verificació d'activitats
comunicades a Vallirana
Redacció Pla de verificació
d'activitats comunicades de
Bigues i Riells

1940006843
1940010187

No disposa de cens
actualitzat
No disposa de cens
actualitzat
No disposa de cens
actualitzat
No disposa de cens
actualitzat

1940012418

No disposa de cens
actualitzat

1940009066

No disposa de cens
actualitzat

1940010292

No disposa de cens
actualitzat

1940004839

No disposa de cens
actualitzat

1940011043

No disposa de cens
actualitzat

1940008222

No disposa de cens
actualitzat

1940004633

No disposa de cens
actualitzat

1940008851

No disposa de cens
actualitzat

1940007595

No disposa de cens
actualitzat

1940003952

No disposa de cens
actualitzat
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Recurs: Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM
Motivació: Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits
Ens

NIF

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Requisit
incomplert

Ajuntament d'Abrera

P0800100J

Implantació, Formació i
simulacres del DUPROCIM
d'Abrera

1940010065

DUPROCIM no
homologat

Ajuntament de Polinyà

P0816600A

Implantació del
DUPROCIM

1940006830

DUPROCIM no
homologat

Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca

P0819500J

Implantació del
DUPROCIM

1940004934

DUPROCIM no
homologat

Ajuntament de Sant
Mateu de Bages

P0822900G

Implantació del
DUPROCIM homologat

1940001298

DUPROCIM no
homologat

Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló

P0824400F

Implantació del
DUPROCIM

1940003098

DUPROCIM no
homologat

Catorzè. Declarar el desistiment de les següents sol·licituds i procedir, en
conseqüència al seu arxiu:
Recurs: Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols
Motivació: Sol·licituds desistides per l’ens sol·licitant.
Ens

NIF

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Tipus de
desistiment

Ajuntament de
Dosrius

P0807400G

Pla d’autoprotecció de l’Escola
Bressol Municipal

1940014464

Tàcit en no respondre
el requeriment en el
termini establert

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.
(...)
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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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