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Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, en sessió celebrada el 13 de maig de 2021, aprovà, per delegació de la
presidència, entre d’altres, un dictamen (ref. registre núm. 245), el text íntegre del qual
és el següent:
“
“Resoldre el procediment de concessió del recurs tècnic “Identificació dels
perfils dels infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies” en
règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (núm. expedient:
2021/0008681)”
Fets

D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que
són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de
concurrència competitiva.

3.

Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos
objecte d’aquest dictamen, s’ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat
a l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat
els criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa
instrucció, específicament, els següents:

-

-

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 de la
convocatòria.
S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas
de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit
incomplert.
S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord
amb l’article 17 del règim de la convocatòria.
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-
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2.

Data 21-5-2021

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de
2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021).
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Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels
estats següents:

A

4.

6.

La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent:

Ajuntament de
Calella

Ajuntament de
Navarcles

Identificació dels
perfils dels infants i
adolescents en
situació de risc i les
seves famílies
Identificació dels
perfils dels infants i
adolescents en
situació de risc i les
seves famílies
Identificació dels
perfils dels infants i
adolescents en
situació de risc i les
seves famílies

Criteri 1

Criteri 2

Total
puntuació
criteris

0

15

15

5.762 hab.

0

30

30

19.277 hab.

40

30

70

6.057 hab.
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N. Habitants
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Ajuntament
d'Artés

Recurs

B

Ens peticionari
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Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, d’acord amb
l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, el qual va
examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en acta estesa pel secretari
de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de
concessió dels recursos.

Data 21-5-2021

5.

https://bop.diba.cat

a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una
concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les.
b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que
es proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor
valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat
els recursos disponibles per atendre-les.
c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es
proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les
condicions administratives i tècniques establertes en el present règim o en les
condicions de concertació del recurs.
d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com
tàcitament.
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Fonaments de dret
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada
per decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS

Codi XGL

21/Y/302607

21/Y/302608

21/Y/302606

Núm.
Registre PMT

Actuació

Identificació
perfils d'infants,
202110018958
adolescents i les
seves famílies.
Identificació
perfils d'infants,
202110027259
adolescents i les
seves famílies.
Identificació
perfils d'infants,
202110031303
adolescents i les
seves famílies.

NIF

Ens

Forma de
prestació

Puntuació

P0801000A

Ajuntament
d'Artés

15

Recursos
propis

P0803500H

Ajuntament
de Calella

30

Recursos
propis

P0813900H

Ajuntament
de Navarcles

70

Recursos
propis

B

Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes
de la concessió i les condicions de la seva execució.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recurs: Identificació dels perfils dels infants i adolescents en situació de risc i les
seves famílies

Data 21-5-2021

CVE 202110075576

Primer. CONCEDIR el recurs tècnic per a la realització de les actuacions que
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023:
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Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
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1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim en un any des de
l’adjudicació del recurs.
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. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació,
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.

Data 21-5-2021

Quart. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor
estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es concreten en
personal tècnic del Servei de Suport de Programes Socials.
Cinquè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sisè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la
convocatòria del Catàleg 2021, 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 aquesta resolució, 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 notificació.

B

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l’ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
recepció d’aquesta notificació, 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.
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Codi classificació

Anunci
ANUNCI DE CONCESSIÓ DEL RECURS TÈCNIC "IDENTIFICACIÓ DELS
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Títol
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Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental

Signatures
Acte
Signa

Data acte
20/05/2021 10:40
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Secretaria Delegada
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 21-5-2021
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Signatari
Laura Esquerda Fontanills (SIG)
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