
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial

Us comunico que la Presidència delegada de l'Àrea d'Infraestructures i Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona, en data 16/12/2019, ha dictat un decret amb
número de registre 14571 sobre "Aprovar l'ampliació del termini d'execució del
contracte de serveis de desenvolupament d'accions de promoció de la salut als
espais naturals dels municipis de la província de Barcelona. Promogut per l'Oficina
Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Gerència de Serveis d'Espais
Naturals. Expedient 2019/13148", el text íntegre del qual s'acompanya a
continuació de la present notificació.

AS.XARXA PER A LA CONSERV.
DE LA NA
VIC, ES

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.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent al de la seva notificació.
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DECRET 

Aprovar l’ampliació del termini d’execució del contracte menor de serveis  del 
“Desenvolupament d’accions per a la promoció de la salut als espais naturals 
dels municipis de la província de Barcelona. Promogut per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Anàlisi Territorial de la gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
Expedient 2019/13148. 

 

Atès que per decret de vicepresident primer i president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, habitatge i Espais de data 23 de setembre de 
2019 (registre de resolucions 10302/2019), es va adjudicar a l’entitat  Xarxa per a la 
Conservació de la Natura, amb CIF G63122402, el contracte menor de serveis pel  
“Desenvolupament d’accions per a la promoció de la salut als espais naturals dels 
municipis de la província de Barcelona”, per un import de DISSET MIL SEIXANTA-UN 
EUROS  (17.061,00  €). 
 
Atès que l’objecte del contracte era impulsar el desenvolupament de recursos tècnics 
específics per a les administracions locals, facilitar la implementació de les iniciatives 
existents en Salut i Natura a escala municipal (i dins de la Xarxa de Parcs Naturals) i 
afavorir el coneixement i la sensibilització dels actors públics i privats locals. Entre les 
accions proposades hi havia l’organització d’una sessió de debat i dues sortides per 
conèixer projectes municipals d’èxit sobre el terreny. El termini per a l’execució del 
contracte era el 15 de desembre de 2019. 
 
Atès que fins a l’actualitat s’han realitzat diverses accions del contracte (Participació en 
la Taula Natura i Salut, Difusió de les accions) i s’han preparat les esmentades 
sessions de debat i sortides.  
 
Vist l’informe tècnic elaborat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de 
data 4 de desembre de 2019, que es transcriu literalment: 
 
“En data 23 de setembre de 2019 es va aprovar el Contracte Menor de Serveis per al 
“Desenvolupament d’accions per a la promoció de la salut als espais naturals dels municipis de 
la província de Barcelona”, adjudicat a la Xarxa per a la Conservació de la Natura per un import 
total de 17.061,00 euros.  
 
L’objecte del contracte era impulsar el desenvolupament de recursos tècnics específics per a 
les administracions locals, facilitar la implementació de les iniciatives existents en Salut i Natura 
a escala municipal (i dins de la Xarxa de Parcs Naturals) i afavorir el coneixement i la 
sensibilització dels actors públics i privats locals. Entre les accions proposades hi havia 
l’organització d’una sessió de debat i dues sortides per conèixer projectes municipals d’èxit 
sobre el terreny. El termini per a l’execució del contracte era el 15 de desembre de 2019. 
 
Fins a l’actualitat s’han realitzat diverses accions del contracte (Participació en la Taula Natura i 
Salut, Difusió de les accions) i s’han preparat les esmentades sessions de debat i sortides. 
Tanmateix, per a la realització d’aquestes accions formatives i participatives s’ha cregut 
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convenient coordinar-les amb programes i projectes d’altres àrees de la Diputació, per a la qual 
cosa cal un treball previ, tant estratègic com tècnic, que no fa possible dur-les a terme dintre del 
termini establert pel contracte. 
 
Vist que la causa de la demora no és imputable al contractista, es proposa ampliar el termini 
d’execució de  l’esmentat contracte menor de serveis fins al dia 15 de setembre de 2020, per 
tal de poder assolir els objectius i les accions proposades amb tota la seva potència i en el 
marc de les polítiques estratègiques de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que dins l’exercici pressupostari 2019 es va dur a terme el primer pagament corresponent 
al 50% de l’import, a la presentació de la memòria preliminar i amb l’informe tècnic 
corresponent d’acord amb les especificacions del contracte, caldrà assumir dins del pressupost 
2020 l’import corresponent al 50% restant del contracte”. 

 
Atès que per tot  l’exposat es proposa ampliar el termini d’execució de  l’esmentat 
contracte menor de serveis fins al dia 15 de setembre de 2020, per tal de poder assolir 
els objectius i les accions proposades amb tota la seva potència i en el marc de les 
polítiques estratègiques de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que dins l’exercici pressupostari 2019 es va dur a terme el primer pagament 
corresponent al 50% de l’import, a la presentació de la memòria preliminar i amb 
l’informe tècnic corresponent d’acord amb les especificacions del contracte, caldrà 
assumir dins del pressupost 2020 l’import corresponent al 50% restant del contracte. 
 
Vist que de conformitat amb l’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 
Vist l’apartat setè I.1.b) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 8924/19, de data 23 de juliol de 2019 , Nomenament i delegació de l’exercici de 
les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des 
d'àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts d'àrea i de 
matèria (publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019), modificat parcialment per Decret 
de Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8985, de data 26 de juliol de 2019. 
(publicat al BOP de 30 de juliol de 2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- APROVAR l’ampliació del termini d’execució del contracte menor de serveis  
pel “Desenvolupament d’accions per a la promoció de la salut als espais naturals dels 
municipis de la província de Barcelona” adjudicat a l’entitat  Xarxa per a la Conservació 
de la Natura, amb CIF G63122402, per decret de vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, habitatge i Espais de data 23 
de setembre de 2019 (registre de resolucions 10302/2019) fins al 15 de setembre de 
2020. 
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Segon.-  ALLIBERAR la quantitat de VUIT MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (8.530,50 €) corresponent al 50% de l’import del contracte 
pendent d’executar, del pressupost de 2019. 
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per import de VUIT MIL CINC-
CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (8.530,50 €) a favor de la  
Xarxa per a la Conservació de la Natura, amb CIF G63122402 per procedir al 
pagament del 50% pendent d’executar del contracte menor de serveis pel  
“Desenvolupament d’accions per a la promoció de la salut als espais naturals dels 
municipis de la província de Barcelona”, aprovat per decret de vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, habitatge i Espais 
Naturals de data 23 de setembre de 2019 (registre de resolucions 10302/2019). A 
càrrec de l’aplicació pressupostaria G/50401/17230/22712 del pressupost de l’any 
2020 i condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Quart.- Establir que el nou termini d’execució del contracte serà el 15 de setembre de 
2020 i mantenir la resta de condicions aprovades en el decret d’adjudicació del 
contracte aprovat per decret de vicepresident primer i president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, habitatge i Espais Naturals de data 23 de 
setembre de 2019 (registre de resolucions 10302/2019). 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari pel seu coneixement i als 

efectes escaients.  
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