
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 
Data:     10 de març de 2011 
Caràcter:    Ordinària 
Hora començament:    11 hores del matí 
Hora d’acabament:   11.15 hores del matí 
Lloc de la reunió:   Sala Prat de la Riba 
 
PRESIDENT 
 
Excm.   Sr.  Antoni Fogué Moya 
 
DIPUTATS 
 
Im.   Sr.   Josep Mayoral Antigas 
Im.   Sr.   Mateu Chalmeta Torredemer 
Ima. Sra. Immaculada Moraleda Pérez 
Ima. Sra. Mercè Conesa Pagès 
Ima. Sra. Anna Hernández Bonancia 
Ima. Sra. Dolores Gómez Fernández 
Im.   Sr.   José Manuel González Labrador 
Im.   Sr.   Xavier Florensa Cantons 
Im.   Sr.   Jordi Labòria Martorell 
 
SECRETÀRIA GENERAL  
 
Sra. Petra Mahillo García 
 
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL  
 
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
 
INTERVENTORA GENERAL  
 
Sra. Teresa Raurich Montasell 
 
EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA  
 
Im.   Sr.   Màrius García Andrade 
Im.   Sr.   Rafael Roig Milà 
Im.   Sr.   Josep Monràs Galindo 
Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
Ima. Sra. Carme García Suárez 
Im.   Sr.   Joan Antoni Baron Espinar 
Im.   Sr.   Teodoro Romero Hernández 
Im.   Sr.   Arnau Funes Romero 
Im.   Sr.   Manuel Bustos Garrido 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

2/75 

Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 24 de febrer de 2011. 
 
2.- Es dóna compte del Decret de data 15 de febrer de 2011, de compareixença 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el recurs 
contenciós administratiu núm. 6/2011-A, procediment abreujat, interposat pel senyor 
M. S. B. contra la resolució de data 21 d’octubre de 2010, per la qual es desestima la 
reclamació pels danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit sofert el dia 20 de 
febrer de 2010 a la carretera BV-2432 a causa de l’existència de pedres a la calçada. 
 
3.- Es dóna compte del Decret de data 15 de febrer de 2011, de compareixença 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs 
contenciós administratiu núm. 680/2010-I, procediment abreujat, interposat pel senyor 
J. M. C. contra el decret de data 13 d’octubre de 2010 pel qual es desestima la 
reclamació patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats d’un accident de 
circulació sofert el dia 6 de novembre de 2009 a la carretera BV-2421, a causa de 
l’existència d’una pedra a la calçada. 
 
4.- Es dóna compte del Decret de data 15 de febrer de 2011, pel qual s’interposa 
reclamació prèvia, i possibles accions judicials, davant la Direcció Provincial de 
Barcelona de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, contra la resolució de 
l’expedient de determinació de contingència a nom del treballador J. N. P., per la qual 
es declara que els processos d’incapacitats laborals, iniciats els dies 18 de novembre 
de 2008 i 10 de febrer de 2009, deriven d’accident de treball i el responsable del 
pagament de la prestació IT és Activa Mútua 2008. 
 
5.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la 
sentència favorable als interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat de primera 
instància núm. 47 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 1265/2010 que 
estima la demanda presentada per la Diputació de Barcelona contra la senyora         
M. C. C. en la qual s’interessava es declarés la denegació de la pròrroga del contracte 
d’arrendament del pis del carrer XXX de XX, propietat de la Diputació de Barcelona, 
per manca d’ús de l’habitatge.  
 
6.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la 
sentència favorable als interessos del a Corporació, dictada pel Jutjat Social núm. 20 
de Barcelona, en el procediment 1035/2010 instat per L. S. B. contra Genars, S.L., 
Prevenrisk,S.A. i la Diputació de Barcelona, en la qual s’estima la demanda en la part 
que afecta a Prevenrisk,S.A. per acomiadament improcedent i es desestima la 
demanda respecte de Genars, S.L. i la Diputació de Barcelona 
 
7.- MANLLEU.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
trenta-cinc mil vuit-cents setanta-vuit (35.878) € per a finançar l’actuació local 
“Programa OAC” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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8.- MANLLEU.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
trenta-quatre mil (34.000) € per a finançar l’actuació local “Supressió barreres 
arquitectòniques” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
9.- MANLLEU.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
vuitanta mil cent vint-i-dos (80.122) € per a finançar l’actuació local “Reasfaltat carrers 
2010” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
10.- OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
set mil (7.000) € per a finançar l’actuació local “Ambulatori sant Miquel” al 0% d’interès 
i a retornar en 5 anualitats. 
 
11.- VALLROMANES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import vuitanta-dos mil quatre-cents noranta-cinc euros amb trenta cèntims 
(82.495,30) € per a finançar l’actuació local “Vorera i enllumenat BP5002” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
12.- Dictamen que proposa aprovar quantia del factor d’assiduïtat a abonar durant 
l’exercici 2011 
 
13.- Dictamen que proposa l’anul·lació i aprovació de nou conveni del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “MERCAT MUNICIPAL 
D’ABASTAMENTS ” (10/X/69652) de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 
 

14.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE EXECUCIÓ SUPRESSIÓ BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES VORERA NORD PASSEIG M. JACINT VERDAGUER” 
(11/X/71153) de l’Ajuntament d’Igualada. 
 

15.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL PARC DE 
L’ACCÉS EST D’IGUALADA” (11/X/71154) de l’Ajuntament d’Igualada. 
 

16.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011 “OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS ESPAIS 
RESULTANTS DEL COBRIMENT DEL TORRENT DE LA PASTERA” (11/X/71127) de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

17.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011 “F3 REFORMA INTEGRAL MERCAT MUNICIPAL” 
(11/X/71157) de l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
 

18.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE EXECUTIU CARRER A LA 
URBANITZACIÓ VALLDEMAR” (11/X/71161) de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal. 
 

19.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 14 de febrer de 201, pel qual 
s’aprova el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011 “URBANITZACIÓ DEL MARGE DRET DEL RIU ANOIA AL BARRI DE 
SANT MAURE” (11/X/71114) de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbuí a 
ratificar per la Junta de Govern. 
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20.- Dictamen que proposa acordar la modificació i pròrroga, fins al vist-i-plau del 
document definitiu del Pla de mobilitat, del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Badalona, als efectes de la redacció d’un Pla de mobilitat urbana del municipi de 
Badalona. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. C. B. C., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/283. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. S. N., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/358. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Martorelles, en resolució de l’expedient núm. 2011/1245. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Arenes i Graves Castellot, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2011/1320. 
 
25.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor de la               
Sra. S. P. P., en resolució de l’expedient núm. 2010/10908. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, les ADF i els Ajuntaments, que participen en el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals 2011. 
 
27.- Dictamen que proposa resta assabentada i dóna la seva conformitat a l’ampliació 
de l’àmbit territorial susceptible de finançament específic de les actuacions derivades 
del projecte “energy Efficience-Renewables 2009-2012” presentat per la Corporació i 
aprovat pel Banc Europeu d’Inversions (BEI). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
1.- Minuta de l’Acta.-   Abans de començar la Sessió, la Presidència dóna la 
benvinguda a la nova Vocal de la Junta de Govern i Vicepresidenta 5a., Sra. Mercè 
Conesa Pagès. Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 24 de febrer de 2011, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Decret de data 15 de febrer de 2011, de compare ixença davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el  recurs contenciós 
administratiu núm. 6/2011-A, procediment abreujat, interposat pel senyor M.S. B.  
contra la resolució de data 21 d’octubre de 2010, p er la qual es desestima la 
reclamació pels danys i perjudicis derivats d’un ac cident de trànsit sofert el dia 
20 de febrer de 2010 a la carretera BV-2432 a causa  de l’existència de pedres a la 
calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm.13 de Barcelona ha citat a la Diputació de 
Barcelona a comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 6/2011-A, 
procediment abreujat, interposat pel senyor M. S. B. contra el decret de data 21 
d'octubre de 2010 pel qual es desestima la reclamació patrimonial formulada pels 
danys i perjudicis derivats d'un accident de circulació patit el dia 20 de febrer de 2010 
a la carretera BV-2432 a causa de l'existència de pedres a la calçada. 
 

Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, escau comparèixer en l’esmentat procediment i designar el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè es faci càrrec de la representació i 
defensa de la Corporació en el recurs esmentat. 
 

Vist el punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
16 de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona 
en el  recurs contenciós administratiu núm. 6/2011-A, procediment abreujat, interposat 
pel senyor M. S. B. contra el decret de data 21 d'octubre de 2010 pel qual es 
desestima la reclamació patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats d'un 
accident de circulació patit el dia 20 de febrer de 2010 a la carretera BV-2432 a causa 
de l'existència de pedres a la calçada. 
 

Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 

3.- Decret de data 15 de febrer de 2011, de compare ixença davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 680/2010-I, procediment abreujat , interposat pel senyor         
J. M. C. contra el decret de data 13 d’octubre de 2 010 pel qual es desestima la 
reclamació patrimonial formulada pels danys i perju dicis derivats d’un accident 
de circulació sofert el dia 6 de novembre de 2009 a  la carretera BV-2421, a causa 
de l’existència d’una pedra a la calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és 
del tenor literal següent: 
 

El Jutjat Contenciós Administratiu núm.5 de Barcelona ha citat a la Diputació de 
Barcelona a comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 680/2010-I, 
procediment abreujat, interposat pel senyor J. M. C. contra el decret de data 13 
d'octubre de 2010 pel qual es desestima la reclamació patrimonial formulada pels 
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danys i perjudicis derivats d'un accident de circulació patit el dia 6 de novembre de 
2009 a la carretera BV-2421, a l'alçada del punt quilomètric 5+580, a causa de 
l'existència d'una pedra a la calçada. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, escau comparèixer en l’esmentat procediment i designar el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè es faci càrrec de la representació i 
defensa de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Vist el punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
16 de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona 
en el  recurs contenciós administratiu núm. 6/2011-A, procediment abreujat, interposat 
pel senyor J. M. C. contra el decret de data 13 d'octubre de 2010 pel qual es 
desestima la reclamació patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats d'un 
accident de circulació patit el dia 6 de novembre de 2009 a la carretera BV-2421, a 
l'alçada del punt quilomètric 5+580, a causa de l'existència d'una pedra a la calçada. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
4.- Decret de data 15 de febrer de 2011, pel qual s ’interposa reclamació prèvia, i 
possibles accions judicials, davant la Direcció Pro vincial de Barcelona de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, contra la resolució de l’expedient de 
determinació de contingència a nom del treballador J. N. P., per la qual es 
declara que els processos d’incapacitats laborals, iniciats els dies 18 de 
novembre de 2008 i 10 de febrer de 2009, deriven d’ accident de treball i el 
responsable del pagament de la prestació IT és Acti va Mútua 2008.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada 
del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
En data 20 de gener de 2011, el Director Provincial de l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social de Barcelona, ha dictat resolució en l'expedient de determinació de 
contingència a nom del treballador J. N. P., per la qual es declara que els processos 
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d'incapacitats laborals, iniciats els dies 18/11/08 i 10/02/09, deriven d'accident de 
treball i el responsable del pagament de la prestació IT es Activa Mutua  2008. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, escau comparèixer 
en l’esmentat procediment i designar lletrat perquè dugui a terme la defensa i 
representació de la Diputació davant Direcció Provincial de Barcelona, de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social, així com en les possibles accions judicials en què 
pugui esdevenir. 
 
Vist el punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
16 de juny de 2010, i publicada el BOPB 23 de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- Interposar reclamació prèvia, i possibles accions judicials, davant la Direcció 
Provincial de Barcelona, de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, contra la 
resolució de l'expedient de determinació de contingència a nom del treballador J. N. P., 
per la qual es declara que els processos d'incapacitats laborals, iniciats els dies 
18/11/08 i 10/02/09, deriven d'accident de treball i el responsable del pagament de la 
prestació IT es Activa Mutua  2008. 
 
Segon.- Designar els senyors  Fernando Alonso Llana, Manuel Gozálvez García, 
Marius Rodrigo Peiró, Christian García Vicen i Dolores Reyes Nef, Lletrats de la 
Diputació de Barcelona, que actuaran en aquesta demanda sota la dependència 
funcional de la Secretaria General de la Diputació perquè, indistintament, es facin 
càrrec de la representació i defensa de la Corporació en dita reclamació així com en 
les possibles accions judicials en què pugui esdevenir. 
 
5.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada d e la sentència favorable 
als interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat  de primera instància núm. 47 
de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 1265/ 2010 que estima la demanda 
presentada per la Diputació de Barcelona contra la senyora M. C. C. en la qual  
s’interessava es declarés la denegació de la pròrro ga del contracte 
d’arrendament del pis del carrer XXXX, XX de XXX, p ropietat de la Diputació de 
Barcelona, per manca d’ús de l’habitatge.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
Vista la sentència del Jutjat de primera instància núm. 47 de Barcelona, dictada en el 
procediment ordinari núm. 1265/2010, que estima la demanda presentada per la 
Diputació de Barcelona contra la senyora M. C. C. en la qual s’interessava es declarés 
la denegació de la pròrroga del contracte d’arrendament del pis del XXXX, XX de 
XXXX, propietat de la Diputació de Barcelona, per manca d’ús de l’habitatge.   
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En us de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril 
proposa a la Junta de govern els següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació, dictada pel Jutjat de primera instància núm. 47 de Barcelona, en el 
procediment ordinari 1265/2010 que estima la demanda presentada per la Diputació 
de Barcelona contra la senyora M. C. C. en la qual s’interessava es declarés la 
denegació de la pròrroga del contracte d’arrendament del pis del carrer XXXX, XX de 
XXXX, propietat de la Diputació de Barcelona, per manca d’ús de l’habitatge.   
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat de primera instància núm. 47 de Barcelona als 
efectes legals oportuns. 
 
6.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada d e la sentència favorable 
als interessos del a Corporació, dictada pel Jutjat  Social núm. 20 de Barcelona, 
en el procediment 1035/2010 instat per L. S. B. con tra Genars, S.L., 
Prevenrisk,S.A. i la Diputació de Barcelona, en la qual s’estima la demanda en la 
part que afecta a Prevenrisk,S.A. per acomiadament improcedent i es desestima 
la demanda respecte de Genars, S.L. i la Diputació de Barcelona.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vista la sentència del Jutjat Social núm. 20 de Barcelona, dictada en el procediment 
1035/10 instat per L. S. B. contra Genars, SL., Prevenrisk,S.A., i la Diputació de 
Barcelona, en la qual s’estima la demanda en la part que afecta a Prevenrisk S.A. per 
acomiadament improcedent i que desestima la demanda respecte de Genars, S.L. i la 
Diputació de Barcelona. 
  
En us de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril 
proposa a la Junta de govern els següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació, del Jutjat Social núm. 20 de Barcelona, dictada en el procediment 1035/10 
instat per L. S. B. contra Genars, SL., Prevenrisk,S.A., i la Diputació de Barcelona, en 
la qual s’estima la demanda en la part que afecta a Prevenrisk S.A. per acomiadament 
improcedent i es desestima la demanda respecte de Genars, S.L. i la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat Social núm. 20 de Barcelona als efectes legals 
oportuns. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  
 

Servei de Programació 
 
7.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit d e Caixa d’import trenta-cinc 
mil vuit-cents setanta-vuit (35.878) € per a finanç ar l’actuació local “Programa 
OAC” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats,  a l’Ajuntament de Manlleu.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Manlleu, presentada en data 
14/02/2011 per finançar la inversió “Programa OAC” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Manlleu  
Actuació:  Programa OAC 
Import crèdit:  35.878 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 12/2011 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-cinc mil vuit-cents setanta-vuit euros  
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
8.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit d e Caixa d’import            
trenta-quatre mil (34.000) € per a finançar l’actua ció local “Supressió barreres 
arquitectòniques” al 0% d’interès i a retornar en 1 0 anualitats, a l’Ajuntament de 
Manlleu.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Manlleu, presentada en data 
14/02/2011 per finançar la inversió “Supressió barreres arquitectòniques” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Manlleu  
Actuació:  Supressió barreres arquitectòniques 
Import crèdit:  34.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 11/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-quatre mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
9.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit d e Caixa d’import vuitanta mil 
cent vint-i-dos (80.122) € per a finançar l’actuaci ó local “Reasfaltat carrers 2010” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’ Ajuntament de Manlleu.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Manlleu, presentada en data 
04/02/2011 per finançar la inversió “Reasfaltat carrers 2010” i que aquesta compleix 
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Manlleu  
Actuació:  Reasfaltat carrers 2010 
Import crèdit:  80.122 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 9/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta mil cent vint-i-dos euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
10.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import set mil 
(7.000) € per a finançar l’actuació local “Ambulato ri sant Miquel” al 0% d’interès i 
a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament d’Olèrdo la.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Olèrdola, presentada en data 
15/02/2010 per finançar la inversió “Ambulatori sant Miquel” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
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Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament d'Olèrdola  
Actuació:  Ambulatori sant Miquel 
Import crèdit:  7.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 14/2010 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de set mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
11.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import      
vuitanta-dos mil quatre-cents noranta-cinc euros am b trenta cèntims (82.495,30) 
€ per a finançar l’actuació local “Vorera i enllume nat BP5002” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Vallro manes.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vallromanes, presentada en 
data 02/12/2010 per finançar la inversió “Vorera i enllumenat BP5002” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Vallromanes  
Actuació:  Vorera i enllumenat BP5002 
Import crèdit:  82.495,30 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 217/2010 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-dos mil quatre-cents noranta-cinc 
euros amb trenta cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
Direcció de Recursos Humans 
 
12.- Dictamen que proposa aprovar quantia del facto r d’assiduïtat a abonar 
durant l’exercici 2011.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist el Reial Decret Llei 8/2010, del 20 de maig, publicat en el BOE de data 24 de maig 
i convalidat pel Congrés dels Diputats el 27 de maig de 2010, pel qual es van adoptar 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptat en data 10 de 
juny de 2010, mitjançant el qual les retribucions bàsiques i la paga extraordinària de 
desembre del personal al servei de la Corporació es varen ajustar al Reial Decret 
esmentat i pel qual el complement de destí, el complement específic i el complement 
de productivitat de l’estructura de llocs de treball de la Diputació de Barcelona 
experimentaren una reducció del cinc per cent en les seves quanties en aplicació a la 
Corporació de l’esmentada norma.  
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Vist que en data 22 de juliol de 2010 la Junta de Govern va aprovar el Pla de 
Racionalització, Estalvi i Eficiència de la Diputació de Barcelona 2010-2012, amb 
quatre línies d’actuació, d’entre les quals es troba la relativa a l’optimització dels 
recursos humans, amb especial èmfasi en l’aplicació de mesures per a la reducció de 
costos, que, a banda de l’aplicació de les mesures contemplades al RDL 8/2010 en 
matèria de retribucions, contempla mesures de compactació organitzativa i millora de 
l’eficiència i de l’eficàcia dels recursos humans propis, reduccions addicionals per 
electes, eventuals i personal directiu i la revisió de totes les partides de capítol I amb 
criteris de contenció pressupostària.  
 
Vist que la Corporació va adoptar durant els anys 2009 i 2010 altres mesures de 
racionalitat i contenció de la despesa durant el cicle econòmic previst, atès el context 
de crisi financera incipient aleshores, les darreres d’elles l’acord de la Junta de Govern 
de data 25 de febrer de 2010, en el què es van congelar les retribucions 
complementàries, (llevat complement de destí) del personal directiu, i els acords del 
Ple Corporatiu de la mateixa data, en els què es van congelar les retribucions del 
personal eventual i les retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres 
electes de la Corporació al nivell de les vigents a l’exercici 2008. 
 
Vista la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 
2011 pel que fa a l’apartat de despeses de personal, mitjançant la qual es congelen les 
retribucions del personal al servei del sector públic durant 2011. 
  
Vist que el Pressupost General de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 
2011, aprovat definitivament en sessió plenària celebrada en data 23 de desembre de 
2010, estableix una disminució del capítol I significativament superior al 5 % (llevat 
cotitzacions patronals a la Seguretat Social) en ordre a l’aplicació de les mesures 
esmentades als paràgrafs anteriors, com també una reducció global en relació al 
pressupost inicial de 2010 (661,5 milions d’euros) de més de 54 milions d’euros en el 
conjunt dels capítols I, II, IV, VI, VII i VIII i que la col·laboració del personal en aquesta 
fita esdevé imprescindible per a aconseguir-la sense minva dels serveis prestats per la 
Corporació. 
 

Aquestes previsions compleixen amb allò establert a l’article 22.Dos de la Llei 
39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2011, 
d’acord amb el qual “En el año 2011, las retribuciones del personal al servicio del 
sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 
31 de diciembre de 2010 resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la 
reducción de retribuciones prevista en el artículo 22.Dos.B) de la Ley 26/2009, de 23 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, en términos 
de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que 
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.” Donat que estem 
a l’inici de l’exercici pressupostari cal assegurar la continuïtat del nivell d’estalvi a fi i 
efecte de mantenir el compliment de la Llei de Pressupostos de l’Estat pel 2011 en 
aquest àmbit.  
 
Vist que l’acta de la Mesa General de Negociació de matèries comunes celebrada el 
dia 14 de febrer de 2011, en la qual es palesa que atès l’esforç requerit al conjunt del 
personal per tal d’assolir les fites plantejades en la reducció del pressupost per a 2011 
es considera adient establir de mutu acord que el factor d’assiduïtat a abonar al 
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personal de la Corporació durant 2011 tindrà una quantia base no superior a l’abonada 
a 2010 (1.325 € anuals), i s’haurà d’acreditar sempre de conformitat amb els requisits, 
criteris i proporcionalitat continguts a l’apartat V dels Pactes Socials, en la redacció 
actualitzada i vigent resultat dels acords assolits amb la representació social, el Decret 
de 12 de juny de 2005 i el punt 6è. de l’acord de la Mesa General de Negociació de 
matèries comunes de 30 de setembre de 2009. 
 
Vista la Refosa 1/2010 publicada al BOPB 149 de 23 de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el President 
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns proposa a la Presidència de la Corporació que, 
en virtut de les facultats que té conferides, elevi a la Junta de Govern l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 

El factor d’assiduïtat a abonar al personal de la Corporació durant 2011 tindrà una 
quantia base no superior a l’abonada a 2010 (1.325 € anuals), i s’haurà d’acreditar 
sempre de conformitat amb els requisits, criteris i proporcionalitat continguts a l’apartat 
V dels Pactes Socials, en la redacció actualitzada i vigent resultat dels acords assolits 
amb la representació social, el Decret de 12 de juny de 2005 i el punt 6è.de l’acord de 
la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 30 de setembre de 2009, 
d’acord amb les consideracions contingudes a la part expositiva del present acord. 
 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
13.- Dictamen que proposa l’anul·lació i aprovació de nou conveni del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2 008-2011 “MERCAT 
MUNICIPAL D’ABASTAMENTS ” (10/X/69652) de l’Ajuntam ent de Sant Adrià de 
Besòs.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que en data 23 de desembre de 2010, la Junta de Govern de la Diputació  de 
Barcelona va aprovar en el marc del Protocol General del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011,  la formalització del següent conveni 
específic de col·laboració: 

 
Codi 10/X/69652 
Ens beneficiari Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
Actuació Mercat municipal d’Abastaments 
Servei Gestor 31202 Servei d’Equipaments i Espai Públic 
Tipus de suport 
Suport econòmic 

Import  
    775.619,16 € 

Partida pressupostària 
G/31202/156A0/76260 

 
Atès que el Servei d’Equipaments i Espai Públic dóna la conformitat a la petició d’un 
canvi de destinació en els següents termes: 
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Actuació inicial Codi Import (€) Tipus 
suport Anualitat Servei 

gestor 
Remodelació dels carrers 
transversals de Sant Joan Baptista  130.000 Econòmic 2011 SEEP 

Mercat municipal d’Abastaments 10/X/69652 775.619,16 Econòmic 2010 SEEP 
Nova actuació       
Mercat municipal d’Abastaments 10/X/69652 130.000 Econòmic 2011 SEEP 
Mercat municipal d’Abastaments  10/X/69652 775.619,16 Econòmic 2010 SEEP 

 

Atès que no s’ha signat el conveni en aprovar-se el canvi de destinació. 
 

Atès l’interès de la Diputació de Barcelona i de l’ens local beneficiari, en el 
desenvolupament del Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat com a conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els ens locals de la província de Barcelona, es proposa l’adopció del 
següent: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Deixar sense efecte  la minuta del conveni aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 23 de desembre de 2010,  amb codi XBMQ 10/X/69952, per a 
l’actuació “Mercat municipal d’Abastaments” , i APROVAR  en el marc del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la nova minuta del 
conveni específic, amb el mateix codi XBMQ i actuació, amb la nova aportació de 
Diputació, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 

 

“ Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
NIF: XXXXXXXXX 
Actuació: Mercat municipal d’Abastaments 

2008  € 
2009  € 
2010  € 
2011 905.619,16 € € 
2012  € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 905.619,16 € € 
Codi XBMQ: 10/X/69652 
Tipus de suport: Suport Econòmic 
Centre Gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona, 
<nom i cognoms>., fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit per la 
secretària, <nom i cognoms>.  
 
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS,  representat per l’alcalde/essa, <nom i 
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
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I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 

 
II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i la Diputació 

de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat Mercat municipal d’Abastaments. 

 
III. De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret/dictamen de 
<òrgan competent> de data <data>. 

 
IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conven i 
1.1. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i la Diputació de Barcelona subscriuen el 

present conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011. 

 
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Mercat municipal d’Abastaments 
Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Ordenació i gestió del territori 
Política local que es fomenta Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat 

 
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  

 
2. Obligacions de les parts 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
� Per part de la Diputació: 

 

Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic  905.619,16 €   2011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

 905.619,16 €    

� Per part de l’ens local adherit 
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La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions del Pla de concertació. 

 
3. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2013. 

 
4. Justificació de les despeses  
4.1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 

desembre de 2013. 
 
4.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens local fa constar el següent:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  

- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 
d’obres. 

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
4.3. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, 

el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 
 
4.4. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
4.5. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  
 
5. Pagament  
5.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
5.2. El pagament efectuat per Diputació serà com a màxim l’establert per a cada anualitat 

a la periodificació de l’aportació de la Diputació de l’apartat primer de la present 
resolució. En cas que l’ens local beneficiari justifiqui despesa per un import superior a 
la periodificació de l’aportació de la Diputació per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 
6. Gestió i aplicació de romanents  
6.1  En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2013. 
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6.2  Quan l’última justificació de despeses generi un romanent superior a 500 € per baixa 
econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar la 
destinació d’aquest sobrant. 

 
7. Identificació de la font del finançament 
7.1. L’ens local aplicarà les previsions de les Instruccions de senyalització d’actuacions del 

Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa de la Diputació en 
les actuacions de difusió que es realitzin de l'actuació finançada. 

 
7.2.  Així mateix, l'ens local vetllarà per la instal·lació d'un senyal d'obres relatiu a l'actuació 

finançada, d'acord amb els models i les característiques tècniques de les Instruccions 
de senyalització.  

 
8. Documentació tècnica 
8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

 
8.2. L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs 
tècnics, memòries). 

 
9. Balanç de l’acció concertada 
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari 
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/concerta.  

 
10. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
11. Incompliment 
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. 
 
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
12. Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
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13. Marc normatiu 
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni. 

 
13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 

següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 

contractació de les administracions públiques. 
 

14. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
15. Relacions amb terceres administracions públique s 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
16. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 
Segon.- Augmentar la despesa en un import de 130.000 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/31202/156A0/76260 de l’exercici 2011 de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
14.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pl a de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE  EXECUCIÓ SUPRESSIÓ 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES VORERA NORD PASSEIG M. JA CINT 
VERDAGUER” (11/X/71153) de l’Ajuntament d’Igualada. - La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
 

En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Igualada s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat 
Projecte execució supressió barreres arquitectòniques vorera nord passeig M. Jacint 
Verdaguer. 
 

De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la 
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar 
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 

La col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de convenis específics de 
col·laboració a signar per les parts, que concretin les condicions de prestació d’aquest 
suport i la seva execució i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
 

Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la 
presidència de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 23/06/2010. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/71153, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 

 

“ Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament d’Igualada 
NIF: XXXXXXXXX 

Actuació: 
Projecte execució supressió barreres arquitectòniques vorera nord 
passeig M. Jacint Verdaguer 

2008  € 
2009  € 
2010  € 
2011 300.000  €   € 
2012  € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 300.000  €   € 
Codi XBMQ: 11/X/71153 
Tipus de suport: Suport Econòmic 
Centre Gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 
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ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona, 
<nom i cognoms>., fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit per la 
secretària, <nom i cognoms>.  
 
AJUNTAMENT D’IGUALADA, representat per l’alcalde/essa, <nom i cognoms>, assistit 
per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 

general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 

 
II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona 

s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat Projecte 
execució supressió barreres arquitectòniques vorera nord passeig M. Jacint 
Verdaguer. 

 
III. De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret/dictamen de 
<òrgan competent> de data <data>. 

 
IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conven i 
1.1. L’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011. 

 
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar 
Projecte execució supressió barreres arquitectòniques 
vorera nord passeig M. Jacint Verdaguer 

Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Ordenació i gestió del territori 
Política local que es fomenta Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat 

 
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  
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2. Obligacions de les parts 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 
 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 300.000  €   2011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

300.000  €    

         
� Per part de l’ens local adherit 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions del Pla de concertació. 

 
3. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2013. 

 
4. Justificació de les despeses  
4.1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 

desembre de 2013. 
 
4.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens local fa constar el següent:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  

- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 
d’obres. 

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
4.3. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, 

el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 
 
4.4. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
4.5. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  
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5. Pagament  
5.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
5.2. El pagament efectuat per Diputació serà com a màxim l’establert per a cada anualitat 

a la periodificació de l’aportació de la Diputació de l’apartat primer de la present 
resolució. En cas que l’ens local beneficiari justifiqui despesa per un import superior a 
la periodificació de l’aportació de la Diputació per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 
6. Gestió i aplicació de romanents  
6.1  En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2013. 

 
6.2  Quan l’última justificació de despeses generi un romanent superior a 500 € per baixa 

econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar la 
destinació d’aquest sobrant. 

 
7. Identificació de la font de finançament 
7.1.  L’ens local aplicarà les previsions de les Instruccions de senyalització d’actuacions del 

Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa de la Diputació en 
les actuacions de difusió que es realitzin de l'actuació finançada. 

 
7.2.  Així mateix, l'ens local vetllarà per la instal·lació d'un senyal d'obres relatiu a l'actuació 

finançada, d'acord amb els models i les característiques tècniques de les Instruccions 
de senyalització.  

 
8. Documentació tècnica 
8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

 
8.2. L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs 
tècnics, memòries). 

 
9. Balanç de l’acció concertada 
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari 
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/concerta.  

 
10. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
11. Incompliment 
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. 
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11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
12. Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
13. Marc normatiu 
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni. 

 
13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 

següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 

contractació de les administracions públiques. 
 

14. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
15. Relacions amb terceres administracions públique s 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
16. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  
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Segon.- Aprovar una despesa de 300.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/31202/156A0/76260 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de 
Barcelona. 
 

Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pl a de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE  D’ARRANJAMENT DEL 
PARC DE L’ACCÉS EST D’IGUALADA” (11/X/71154) de l’A juntament d’Igualada.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de 
l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Igualada s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat 
Projecte d'arranjament del parc de l'accés est d'Igualada. 
 
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la 
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar 
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 
La col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de convenis específics de 
col·laboració a signar per les parts, que concretin les condicions de prestació d’aquest 
suport i la seva execució i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
 
Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la 
presidència de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 23/06/2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/71154, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
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“ Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament d’Igualada 
NIF: XXXXXXXXX 
Actuació: Projecte d'arranjament del parc de l'accés est d'Igualada 

2008  € 
2009  € 
2010  € 
2011 500.000  €   € 
2012  € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 500.000  €   € 
Codi XBMQ: 11/X/71154 
Tipus de suport: Suport Econòmic 
Centre Gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona, 
<nom i cognoms>., fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit per la 
secretària, <nom i cognoms>.  
 
AJUNTAMENT D’IGUALADA, representat per l’alcalde/essa, <nom i cognoms>, assistit 
per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 

general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 

 
II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona 

s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat Projecte 
d'arranjament del parc de l'accés est d'Igualada. 

 
III. De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret/dictamen de 
<òrgan competent> de data <data>. 

 
IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conven i 
1.1. L’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011. 
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1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 
relació a l’actuació següent: 

 

Actuació a realitzar 
Projecte d'arranjament del parc de l'accés est 
d'Igualada 

Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Ordenació i gestió del territori 
Política local que es fomenta Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat 

 
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  

 
2. Obligacions de les parts 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 500.000  €   2011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

500.000  €    

         
� Per part de l’ens local adherit 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions del Pla de concertació. 

 
3. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2013. 

 
4. Justificació de les despeses  
4.1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 

desembre de 2013. 
 
4.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens local fa constar el següent:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  
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- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 
d’obres. 

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
4.3. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, 

el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 
 
4.4. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
4.5. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  
 
5. Pagament  
5.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
5.2. El pagament efectuat per Diputació serà com a màxim l’establert per a cada anualitat 

a la periodificació de l’aportació de la Diputació de l’apartat primer de la present 
resolució. En cas que l’ens local beneficiari justifiqui despesa per un import superior a 
la periodificació de l’aportació de la Diputació per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 
6. Gestió i aplicació de romanents  
6.1  En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2013. 

 
6.2  Quan l’última justificació de despeses generi un romanent superior a 500 € per baixa 

econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar la 
destinació d’aquest sobrant. 

 
7. Identificació de la font de finançament 
7.1. L’ens local aplicarà les previsions de les Instruccions de senyalització d’actuacions del 

Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa de la Diputació en 
les actuacions de difusió que es realitzin de l'actuació finançada. 

 
7.2.  Així mateix, l'ens local vetllarà per la instal·lació d'un senyal d'obres relatiu a l'actuació 

finançada, d'acord amb els models i les característiques tècniques de les Instruccions 
de senyalització.  

 
8. Documentació tècnica 
8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

 
8.2. L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs 
tècnics, memòries). 
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9. Balanç de l’acció concertada 
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari 
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/concerta.  

 
10. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
11. Incompliment 
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. 
 
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
12. Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
13. Marc normatiu 
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni. 

 
13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 

següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 

contractació de les administracions públiques. 
 

14. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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15. Relacions amb terceres administracions públique s 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
16. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 
Segon.- Aprovar una despesa de 500.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/31202/156A0/76260 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pl a de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011  “OBRES D E REURBANITZACIÓ 
DELS ESPAIS RESULTANTS DEL COBRIMENT DEL TORRENT DE  LA PASTERA” 
(11/X/71127) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltr ú.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
 

En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat Obres de reurbanització dels espais resultants del cobriment del Torrent de 
la Pastera. 
 

De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la 
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar 
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 

La col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de convenis específics de 
col·laboració a signar per les parts, que concretin les condicions de prestació d’aquest 
suport i la seva execució i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
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Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la 
presidència de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 23/06/2010. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/71127, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 

 

“ Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
NIF: XXXXXXXXX 

Actuació: 
Obres de reurbanització dels espais resultants del cobriment del 
Torrent de la Pastera 

2008  € 
2009  € 
2010  € 
2011 700.000  €   € 
2012  € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 700.000  €   € 
Codi XBMQ: 11/X/71127 
Tipus de suport: Suport Econòmic 
Centre Gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona, 
<nom i cognoms>., fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit per la 
secretària, <nom i cognoms>.  
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat per l’alcalde/essa, <nom i 
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 

general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 

 
II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació 

de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat Obres de reurbanització dels espais resultants del cobriment del Torrent de 
la Pastera. 
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III. De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret/dictamen de 
<òrgan competent> de data <data>. 

 
IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conven i 
1.1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011. 

 
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar 
Obres de reurbanització dels espais resultants del 
cobriment del Torrent de la Pastera 

Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Ordenació i gestió del territori 
Política local que es fomenta Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat 

 
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  

 
2. Obligacions de les parts 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 700.000  €   2011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

700.000  €    

         
� Per part de l’ens local adherit 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions del Pla de concertació. 
 

3. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2013. 
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4. Justificació de les despeses  
4.1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 

desembre de 2013. 
 
4.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens local fa constar el següent:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  

- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 
d’obres. 

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
4.3. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, 

el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 
 
4.4. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
4.5. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  
 
5. Pagament  
5.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
5.2. El pagament efectuat per Diputació serà com a màxim l’establert per a cada anualitat 

a la periodificació de l’aportació de la Diputació de l’apartat primer de la present 
resolució. En cas que l’ens local beneficiari justifiqui despesa per un import superior a 
la periodificació de l’aportació de la Diputació per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 
6. Gestió i aplicació de romanents  
6.1  En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2013. 

 
6.2  Quan l’última justificació de despeses generi un romanent superior a 500 € per baixa 

econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar la 
destinació d’aquest sobrant. 
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7. Identificació de la font de finançament 
7.1.  L’ens local aplicarà les previsions de les Instruccions de senyalització d’actuacions del 

Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa de la Diputació en 
les actuacions de difusió que es realitzin de l'actuació finançada. 

 
7.2.  Així mateix, l'ens local vetllarà per la instal·lació d'un senyal d'obres relatiu a l'actuació 

finançada, d'acord amb els models i les característiques tècniques de les Instruccions 
de senyalització.  

 
8. Documentació tècnica 
8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

 
8.2. L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs 
tècnics, memòries). 

 
9. Balanç de l’acció concertada 
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari 
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/concerta.  

 
10. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
11. Incompliment 
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. 
 
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
12. Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
13. Marc normatiu 
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni. 
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13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 
següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 

contractació de les administracions públiques. 
 

14. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
15. Relacions amb terceres administracions públique s 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
16. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 
Segon.- Aprovar una despesa de 700.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/31202/156A0/76260 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pl a de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “F3 REFOR MA INTEGRAL MERCAT 
MUNICIPAL” (11/X/71157) de l’Ajuntament de Badia de l Vallès.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
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En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Badia del Vallès s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat F3 Reforma integral mercat municipal. 
 

De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la 
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar 
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 

La col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de convenis específics de 
col·laboració a signar per les parts, que concretin les condicions de prestació d’aquest 
suport i la seva execució i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
 

Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la 
presidència de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 23/06/2010. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/71157, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 

 

“ Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Badia del Vallès 
NIF: XXXXXXXXX 
Actuació: F3 Reforma integral mercat municipal 

2008  € 
2009  € 
2010  € 
2011 136.666  €   € 
2012  € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 136.666  €   € 
Codi XBMQ: 11/X/71157 
Tipus de suport: Suport Econòmic 
Centre Gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona, 
<nom i cognoms>., fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit per la 
secretària, <nom i cognoms>.  
 
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, representat per l’alcalde/essa, <nom i cognoms>, 
assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 

 
II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Badia del Vallès i la Diputació de 

Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat 
F3 Reforma integral mercat municipal. 

 
III. De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret/dictamen de 
<òrgan competent> de data <data>. 

 
IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conven i 
1.1. L’Ajuntament de Badia del Vallès i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011. 

 
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar F3 Reforma integral mercat municipal 
Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Ordenació i gestió del territori 
Política local que es fomenta Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat 

 
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  

 
2. Obligacions de les parts 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
� Per part de la Diputació: 

 

Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 136.666  €   2011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

136.666  €    
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� Per part de l’ens local adherit 
 

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions del Pla de concertació. 

 
3. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2013. 

 
4. Justificació de les despeses  
4.1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 

desembre de 2013. 
 
4.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens local fa constar el següent:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  

- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 
d’obres. 

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
4.3. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, 

el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 
 
4.4. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
4.5. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  

 
5. Pagament  
5.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
5.2. El pagament efectuat per Diputació serà com a màxim l’establert per a cada anualitat 

a la periodificació de l’aportació de la Diputació de l’apartat primer de la present 
resolució. En cas que l’ens local beneficiari justifiqui despesa per un import superior a 
la periodificació de l’aportació de la Diputació per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 
6. Gestió i aplicació de romanents  
6.1  En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2013. 
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6.2  Quan l’última justificació de despeses generi un romanent superior a 500 € per baixa 
econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar la 
destinació d’aquest sobrant. 

 
7. Identificació de la font de finançament 
7.1.  L’ens local aplicarà les previsions de les Instruccions de senyalització d’actuacions del 

Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa de la Diputació en 
les actuacions de difusió que es realitzin de l'actuació finançada. 

 
7.2.  Així mateix, l'ens local vetllarà per la instal·lació d'un senyal d'obres relatiu a l'actuació 

finançada, d'acord amb els models i les característiques tècniques de les Instruccions 
de senyalització.  

 
8. Documentació tècnica 
8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

 
8.2. L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs 
tècnics, memòries). 

 
9. Balanç de l’acció concertada 
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari 
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/concerta.  

 
10. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
11. Incompliment 
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. 
 
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
12. Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
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13. Marc normatiu 
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni. 

 
13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 

següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 

contractació de les administracions públiques. 
 

14. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
15. Relacions amb terceres administracions públique s 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
16. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 
Segon.- Aprovar una despesa de 136.666 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/31202/156A0/76260 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de 
Barcelona i condicionar-la a l’aprovació de la corresponent modificació de crèdit i a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pl a de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE  EXECUTIU CARRER A 
LA URBANITZACIÓ VALLDEMAR” (11/X/71161) de l’Ajunta ment de Castellet i la 
Gornal.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
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El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Castellet i la Gornal s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat Projecte executiu carrer a la urbanització Valldemar. 
 
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la 
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar 
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 
La col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de convenis específics de 
col·laboració a signar per les parts, que concretin les condicions de prestació d’aquest 
suport i la seva execució i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
 
Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la 
presidència de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 23/06/2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/71161, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

“ Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 
Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Castellet i la Gornal 
NIF: XXXXXXXXX 
Actuació: Projecte executiu carrer a la urbanització Valldemar 

2008  € 
2009  € 
2010  € 
2011 150.000  €   € 
2012  € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 150.000  €   € 
Codi XBMQ: 11/X/71161 
Tipus de suport: Suport Econòmic 
Centre Gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 
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ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona, 
<nom i cognoms>., fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit per la 
secretària, <nom i cognoms>.  
 
AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL, representat per l’alcalde/essa, <nom i 
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 

general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 

 
II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Castellet i la Gornal i la Diputació 

de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat Projecte executiu carrer a la urbanització Valldemar. 

 
III. De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret/dictamen de 
<òrgan competent> de data <data>. 

 
IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conven i 
1.1. L’Ajuntament de Castellet i la Gornal i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011. 

 
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Projecte executiu carrer a la urbanització Valldemar 
Àmbit de suport del Pla de 
concertació Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Ordenació i gestió del territori 
Política local que es fomenta Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat 

 
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  
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2. Obligacions de les parts 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 150.000  €   2011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

150.000  €    

         
� Per part de l’ens local adherit 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions del Pla de concertació. 

 
3. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2013. 

 
4. Justificació de les despeses  
4.1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 

desembre de 2013. 
 
4.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens local fa constar el següent:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  

- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 
d’obres. 

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
4.3. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, 

el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 
 
4.4. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
4.5. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  
 
5. Pagament  
5.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
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5.2. El pagament efectuat per Diputació serà com a màxim l’establert per a cada anualitat 
a la periodificació de l’aportació de la Diputació de l’apartat primer de la present 
resolució. En cas que l’ens local beneficiari justifiqui despesa per un import superior a 
la periodificació de l’aportació de la Diputació per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 
6. Gestió i aplicació de romanents  
6.1  En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2013. 

 
6.2  Quan l’última justificació de despeses generi un romanent superior a 500 € per baixa 

econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar la 
destinació d’aquest sobrant. 

 
7. Identificació de la font de finançament 
7.1. L’ens local aplicarà les previsions de les Instruccions de senyalització d’actuacions del 

Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa de la Diputació en 
les actuacions de difusió que es realitzin de l'actuació finançada. 

 
7.2.  Així mateix, l'ens local vetllarà per la instal·lació d'un senyal d'obres relatiu a l'actuació 

finançada, d'acord amb els models i les característiques tècniques de les Instruccions 
de senyalització.  

 
8. Documentació tècnica 
8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

 
8.2. L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs 
tècnics, memòries). 

 
9. Balanç de l’acció concertada 
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari 
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/concerta.  

 
10. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
11. Incompliment 
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. 
 
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
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11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
12. Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
13. Marc normatiu 
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni. 

 
13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 

següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 

contractació de les administracions públiques. 
 

14. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
15. Relacions amb terceres administracions públique s 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
16. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 
Segon.- Aprovar una despesa de 150.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/31202/156A0/76260 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de 
Barcelona. 
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Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
19.- Decret de la Presidència de data 14 de febrer,  pel qual s’aprova el conveni 
del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de  Qualitat 2008-2011 
“URBANITZACIÓ DEL MARGE DRET DEL RIU ANOIA AL BARRI  DE SANT 
MAURE” (11/X/71114) de l’Ajuntament de Santa Margar ida de Montbuí a ratificar 
per la Junta de Govern.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Montbui s’han compromès a preacordar i desenvolupar 
conjuntament la necessitat Urbanització del marge dret del riu Anoia al barri de Sant 
Maure. 
 

De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la 
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar 
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 

La col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de convenis específics de 
col·laboració a signar per les parts, que concretin les condicions de prestació d’aquest 
suport i la seva execució i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
 

Vista la imminència en el començament de l’execució de les obres de referència i atès 
que no resulta possible la incorporació d’aquest punt a l’ordre del dia de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona fins a la sessió prevista per al 24 de febrer, data 
fins a la qual no es pot demorar l’efectivitat d’aquesta resolució, procedeix la seva 
declaració d’urgència. 
 

Vist el punt 1.1.1 de la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la 
presidència de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 23/06/2010. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següent 

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/71114, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
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“ Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 
Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 
NIF: XXXXXXXXX 
Actuació: Urbanització del marge dret del riu Anoia al barri de Sant Maure 

2008  € 
2009  € 
2010  € 
2011 668.170,39  €   € 
2012  € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 668.170,39  €   € 
Codi XBMQ: 11/X/71114 
Tipus de suport: Suport Econòmic 
Centre Gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona, 
<nom i cognoms>., fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit per la 
secretària, <nom i cognoms>.  
 
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI, representat per l’alcalde/essa, 
<nom i cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 

general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 

 
II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i la 

Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament 
la necessitat Urbanització del marge dret del riu Anoia al barri de Sant Maure. 

 
III. De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret/dictamen de 
<òrgan competent> de data <data>. 

 
IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conven i 
1.1. L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i la Diputació de Barcelona subscriuen 

el present conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011. 
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1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 
relació a l’actuació següent: 

 

Actuació a realitzar 
Urbanització del marge dret del riu Anoia al barri de 
Sant Maure 

Àmbit de suport del Pla de 
concertació Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Ordenació i gestió del territori 
Política local que es fomenta Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat 

 
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  

 
2. Obligacions de les parts 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 668.170,39  €   2011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

668.170,39  €    

         
� Per part de l’ens local adherit 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions del Pla de concertació. 

 
3. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2013. 

 
4. Justificació de les despeses  
4.1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 

desembre de 2013. 
 
4.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens local fa constar el següent:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

51/75 

- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 
d’obres. 

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
4.3. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, 

el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 
 
4.4. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
4.5. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  
 
5. Pagament  
5.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
5.2. El pagament efectuat per Diputació serà com a màxim l’establert per a cada anualitat 

a la periodificació de l’aportació de la Diputació de l’apartat primer de la present 
resolució. En cas que l’ens local beneficiari justifiqui despesa per un import superior a 
la periodificació de l’aportació de la Diputació per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 
6. Gestió i aplicació de romanents  
6.1  En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2013. 

 
6.2  Quan l’última justificació de despeses generi un romanent superior a 500 € per baixa 

econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar la 
destinació d’aquest sobrant. 

 
7. Identificació i senyalització 
7.1. L’ens local aplicarà les previsions de les Instruccions de senyalització d’actuacions del 

Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa de la Diputació en 
les actuacions de difusió que es realitzin de l'actuació finançada. 

 
7.2. Així mateix, l'ens local vetllarà per la instal·lació d'un senyal d'obres relatiu a l'actuació 

finançada, d'acord amb els models i les característiques tècniques de les Instruccions 
de senyalització.  

 
8. Documentació tècnica 
8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

 
8.2. L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs 
tècnics, memòries). 
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9. Balanç de l’acció concertada 
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari 
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/concerta.  

 
10. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
11. Incompliment 
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. 
 
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
12. Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
13. Marc normatiu 
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni. 

 
13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 

següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 

contractació de les administracions públiques. 
 

14. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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15. Relacions amb terceres administracions públique s 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
16. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 

Segon.- Aprovar una despesa de 668.170,39 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/31202/156A0/76260 del pressupost ordinari vigent de despeses de la 
Diputació de Barcelona. 
 

Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 

Quart.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, als efectes de la seva ratificació, en la següent sessió que se celebri. 
 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 

20.- Dictamen que proposa acordar la modificació i pròrroga, fins al vist-i-plau 
del document definitiu del Pla de mobilitat, del co nveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Badalona, als efectes de la redacci ó d’un Pla de mobilitat urbana 
del municipi de Badalona.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

Atès que, en virtut d’un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió celebrada en data 21 de febrer de 2008, es va aprovar la minuta 
d’un conveni de col·laboració, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Badalona, als efectes de la redacció d’un Pla de Mobilitat Urbana d’aquell municipi, la 
contractació de la qual s’havia de dur a terme, d’acord amb les clàusules del conveni, 
per part d’aquesta Diputació. 
 

Atès que, havent estat aprovada la minuta del referit conveni per un acord adoptat per 
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badalona en sessió celebrada en data 4 
de desembre de 2007, es va procedir a efectuar la formalització del conveni mitjançant 
la seva signatura per part dels legals representants i els fedataris d’ambdues entitats 
realitzada en data 2 d’abril de 2008. 
 

Atès que, en aplicació d’un altre conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Entitat 
Metropolitana del Transport (EMT) aprovat per la Junta de Govern de la Diputació amb 
data 25 de març de 2010 i subscrit en la mateixa data per la Diputació i l’EMT, el 
conveni abans esmentat de la Diputació amb l’Ajuntament de Badalona va haver de 
ser objecte d’una modificació, en virtut d’un acord posterior adoptat per la Junta de 
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Govern de la Diputació de data 27 de maig de 2010, en quant a l’obligació de 
l’Ajuntament, prevista en el text inicialment aprovat d’aquest conveni, de fer-se càrrec i 
de transferir a la Diputació el 50% del cost dels treballs contractats per la Diputació 
corresponents a la redacció del Pla de Mobilitat, un cop finalitzats els treballs i lliurats a 
l'Ajuntament, ja que, segons el conveni amb l’EMT, ha estat aquesta Entitat la que ha 
assumit el compromís d’abonar a la Diputació, entre d’altres, l’aportació corresponent a 
l’Ajuntament de Badalona, fins a un total màxim de 120.000 €, equivalent al 50% del 
cost dels treballs de redacció del Pla, una vegada la Diputació hagi emès la 
corresponent liquidació. 
 
Atès que aquesta modificació del conveni, així com el text complet del conveni incloent 
la modificació referida, va ser aprovats per l’Ajuntament de Badalona en virtut d’un 
acord adoptat per la Junta de Govern municipal en sessió ordinària celebrada en data 
6 de juliol de 2010. 
 
Atès que, d’acord amb el tenor literal del Pacte setè del text del conveni entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona, tal com va quedar aprovat per 
ambdues administracions, i incloent-hi les modificacions que abans s’han assenyalat, 
està previst que aquest conveni tingui una vigència de tres anys, i per tant, havent 
estat signat el conveni amb data 2 d’abril de 2008, el seu termini de vigència acaba el 
proper dia 2 d’abril de 2011. 
 
Atès que degut a que no és possible que en la indicada data del 2 d’abril de 2011, 
prevista com a termini d’acabament de la vigència del conveni, es puguin donar per 
acabades les actuacions de la redacció del Pla de Mobilitat ni, per tant, que l’empresa 
adjudicatària dels treballs pugui haver lliurat la documentació del Pla objecte del 
conveni, s’estima que seria procedent acordar la pròrroga de la vigència del conveni 
fins que l’Ajuntament de Badalona i aquesta Diputació donin el vist-i-plau al document 
definitiu del Pla de Mobilitat, una vegada hagi conclòs la seva elaboració i s’hagi 
procedit al lliurament de la documentació resultant dels treballs de la redacció del Pla. 
 
Atès que, per raó de l’objecte del present Dictamen i de la seva quantia, la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona té la competència específica per resoldre sobre 
la pròrroga del conveni, com a òrgan que va ser competent per a la seva aprovació i 
modificació posterior, de conformitat amb el previst a l’epígraf 2.1.3.c) de la Refosa 
1/2010 sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, publicada en el BOPB núm. 149 de 23 de juny de 2010, 
en execució del Decret de l’Excm. Sr. President de la Diputació de data 16 de juny de 
2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Prorrogar, pels motius exposats en la part expositiva del present Dictamen, la 
vigència del conveni de col·laboració formalitzat en data 2 d’abril de 2008 entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona, als efectes de la redacció d’un Pla 
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de Mobilitat Urbana del municipi, i modificat pels acords de la Junta de Govern de la 
Diputació de 27 de maig de 2010 i de la Junta de Govern local de l’Ajuntament de 
Badalona de 6 de juliol de 2010, fins que l’Ajuntament i aquesta Diputació donin el vist-
i-plau al document definitiu del Pla de Mobilitat, una vegada hagi conclòs la seva 
elaboració i s’hagi procedit al lliurament de la documentació resultant dels treballs de 
redacció del Pla. 
 
Segon.-  Modificar el text del Pacte Setè del conveni, de la forma següent: 

 
(...) 
“Setè. Vigència del conveni 
Aquest conveni serà vigent fins que l’Ajuntament i la Diputació donin el vist-i-plau al 
document definitiu del Pla de Mobilitat. 
Les parts poden denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment, 
segons els criteris generals establerts a la legislació vigent o per mutu acord. 
En cas que hi hagi alguna variació del cost de redacció del Pla de Mobilitat, el 
finançament es farà proporcionalment a l’esmentat en el present conveni.” (...) 
 

Tercer.-  Notificar els precedents acords a l’Ajuntament de Badalona, demanant-li que 
comuniqui a aquesta Diputació l’acord municipal de la aprovació de la pròrroga i 
modificació del conveni, que haurà d’adoptar en el sentit que s’ha indicat en l’apartat 
anterior, modificació que produirà efectes des de que s’hagi procedit a la seva 
aprovació per ambdues parts del conveni. 
 
Quart.-  Notificar, així mateix, aquests acords a la Direcció General d'Administració 
Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya,  en aplicació del que disposa l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. C. B. C., en resolució de l’expedient núm. 2011 /283.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. C. B. C., de data 04/01/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 10/01/2011, pel qual es sol·licita autorització de 
tala d'arbres, a la carretera BV-5128, del punt quilomètric XXX al XXX, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta (Exp. núm. 
2011/283). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 25/01/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de tala d'arbres. 
 
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
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• La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 
es permetran vehicles aturats a la mateixa a excepció dels moments en que es 
realitzi la càrrega de residus. 

• No es permetrà l’emmagatzematge de residus en la franja de domini públic, és a 
dir, en una franja de 3 metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació. 

• Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl 
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència 
de les obres autoritzades. 

• Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC. 

• Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les 
competències concurrents (Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya).” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2010, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 

Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. C. B. C., en relació amb l’expedient número 2011/283. 
 

Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. C. B. C., autorització de tala 
d'arbres, a la carretera BV-5128, del punt quilomètric XXX al XXX, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta (Expedient número 
2011/283), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
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Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, per un import de 50,63 €, per informe o expedient 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. C. B. C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, XX, XX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. J. S. N., en resolució de l’expedient núm. 2011 /358.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. J. S. N., de data 28/12/2010, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 11/01/2011, pel qual es sol·licita autorització 
d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-4243, al punt quilomètric XXX, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellar Del Riu (Exp. núm. 
2011/358). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 28/01/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
informatiu. 
 
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
• La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports 

fora de la cuneta. 
• Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense 

fer constar el nom de l’establiment. 
• Es permetrà un únic senyal de pre-avís fins a 1.000 metres abans. Aquest també 

correspondrà a un model normalitzat. 
• S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 

elements situats prop de l’extrem de la calçada. 
• No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles 

amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè 
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la 
carretera. 

• Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a 
conseqüència d’un accident o d’altres.” 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

58/75 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2010, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 31,64 €, per ocupació i aprofitament de les vies 
provincials i la seva zona de domini públic per instal·lació de cartells 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. J. S. N., en relació amb l’expedient número 2011/358. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. S. N., autorització d’instal·lació 
de rètol informatiu, a la carretera BV-4243, al punt quilomètric XXX, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Castellar Del Riu (Expedient número 2011/358), 
que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals 
adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 31,64 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
instal·lació de cartells 
 

Cinquè.-  Notificar la present resolució a J. S. N., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, XX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
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23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Martorelles, en resolució de l’expe dient núm. 2011/1245.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 

Vist l’escrit de  l’Ajuntament de Martorelles, de data 26/01/2011, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 27/01/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de prohibir l'estacionament de vehicles previs als costats dels 
passos de vianants, a la carretera BV-5006, del punt quilomètric 0+260 al 0+430, 
ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Martorelles i de pintat de pas de 
vianants, a la carretera BV-5006, al punt quilomètric 0+172, ambdós marges, tram 
urbà, al terme municipal de Martorelles (Exp. núm. 2011/1245). 
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 15/02/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de Prohibir 
l'estacionament de vehicles previs als costat dels passos de vianants. 
 

Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 

• Es disposarà d’una franja lliure de 5 metres com a mínim a cada costat dels 
passos de vianants. 

• Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 
sectorial. 

• S’aplicarà pintura antilliscant per evitar el risc de caiguda de vianants i motoristes 
en cas de pluja. 

• Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC. 

• El sol·licitant serà responsable del manteniment i conservació de tots els elements 
de senyalització balisament., i tindrà la obligació de mantenir-les en bon estat en 
tot moment.  

 

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de pintat de pas de 
vianants. 
 

Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 

• El pas de vianants el sol·licitant serà responsable del manteniment i conservació 
de tots els elements del pas de vianants, i tindrà la obligació de mantenir-les en 
bon estat en tot moment. Es disposarà de una franja de uns 5 m sense aparcar, 
abans de cada pas de vianants, a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants. 
El pas de vianants anirà sempre de vorera a vorera. Tindrà una visibilitat superior 
a la distància de parada. No estarà prop de cap parada de bus. Estarà 
confeccionat amb pintura retroreflectant i antilliscant. Es col·locarà un senyal S-13 
per cada pas de vianant i cada sentit. També una de prohibit aparcar. Els senyals 
de perill, es disposaran amb suficient antelació abans del mateix. 
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• Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord a la norma 8.1 IC, i d’alta intensitat 
nivell  

• Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 
sectorial. 

• Les obres es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu degudament 
senyalitzat, i en període de mínim trànsit. 

• S’aplicarà pintura antilliscant per evitar el risc de caiguda de vianants i motoristes 
en cas de pluja. 

• Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC.” 

 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 

Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 

Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 

Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Martorelles, en relació amb l’expedient número 
2011/1245.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Martorelles, 
autorització d’obres de prohibir l'estacionament de vehicles previs als costats dels 
passos de vianants, a la carretera BV-5006, del punt quilomètric 0+260 al 0+430, 
ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Martorelles i de pintat de pas de 
vianants, a la carretera BV-5006, al punt quilomètric 0+172, ambdós marges, tram 
urbà, al terme municipal de Martorelles (Exp. núm. 2011/1245), que s’hauran de dur a 
terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les 
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present Dictamen. 
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Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Martorelles, amb domicili a 
efectes de notificacions a Martorelles (08107), Plaça Ajuntament, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Arenes i Graves Castellot, S.A., en resolució de l’ expedient núm. 2011/1320.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Vist l’escrit de Arenes i Graves Castellot, S.A., de data 02/02/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 02/02/2011, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera          
C-1413b, al punt quilomètric 14+100, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Martí de Centelles (Exp. núm. 2011/1320). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 16/02/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de Condicionament 
d'accés existent. 
 
Atès el que disposen els articles 100 i 118 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta al llarg de l’accés 

amb un gual segons indicacions del zelador. 
• Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la 

calçada. 
• Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 100 metres. Es tallarà amb 

disc el paviment afectat de la calçada. 
• Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la 

distància mínima de parada. 
• Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
• Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

• Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta 
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V) 
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm. 

• La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.” 
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2010, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d'ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Arenes i Graves Castellot, S.A., en relació amb l’expedient número 
2011/1320. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Arenes i Graves Castellot, S.A., 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera C-1413b, al 
punt quilomètric 14+100, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí 
de Centelles (Expedient número 2011/1320), que s’hauran de dur a terme d’acord amb 
el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Arenes i Graves Castellot, S.A., amb domicili 
a efectes de notificacions a XXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

63/75 

25.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor de la        
Sra. S. P. P., en resolució de l’expedient núm. 201 0/10908.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Vist l’escrit de S. P. P., de data 26/11/2010, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació, en data 26/11/2010, pel qual es sol·licita autorització 
d’instal·lació de rètol indicatiu d'establiment mercantil, a la carretera B-150, del punt 
quilomètric XXX al XXX, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal del Papiol, 
al punt quilomètric XXX, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Castellbisbal i, al 
punt quilomètric XXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellbisbal; 
autorització d’instal·lació de rètol indicatiu d'establiment mercantil, a la carretera BV-
1501, del punt quilomètric XXX al XXX, marge dret, tram urbà, al terme municipal de 
Castellbisbal i, autorització d’instal·lació de rètol indicatiu d'establiment mercantil, a la 
carretera B-151, al punt quilomètric XXX, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Castellbisbal (Expedient núm. 2010/10908). 
 
Atès l’informe desfavorable que, en data 18/01/2011, ha estat emès pels tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat del tenor literal següent: 
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
indicatiu d'establiment mercantil a les carreteres B-150, B-151 i BV-1501. 
 
Atès el que disposa l’article 97.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que: 
 
• Els senyals indicatius d’establiments mercantils o industrials s’han de situar en el 

mateix edifici o en la seva immediata proximitat i el seu contingut ha de tenir com 
a única finalitat la identificació de l’establiment, sense incloure cap informació 
addicional. 

• En aquest sentit, no és autoritzable cap rètol de senyalització que no sigui 
d’orientació geogràfica en una cruïlla de carreteres o rotonda.” 

 
Atès el que preveu l’article 97.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya:  

 
“Article 97.1 
 
97.1   Els rètols, o instal•lacions similars, indicatius d'establiments mercantils o 

industrials han de reunir els següents requisits: 
 

a)  Que es situïn en el mateix edifici o en la seva immediata proximitat. 
A aquest efecte s'entén que un rètol o instal•lació indicativa està situat en la 
immediata proximitat d'un edifici mercantil o industrial, sempre que estigui 
ubicat en la mateixa finca i a una distància màxima de 8 m respecte de 
l'edificació, i a una distància de l'aresta exterior de la calçada igual o 
superior al perímetre del cartell, i sempre més enllà de la zona de servitud. 
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b)  Que el seu contingut tingui per única finalitat la identificació de l'establiment, 
sense incloure cap informació addicional. 
S'entén per informació addicional tota forma de comunicació dirigida a 
promoure de forma directa o indirecta la contractació de béns i serveis.” 

 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d'ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995  
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic desfavorable que han emès els 
tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d'aquesta 
Diputació, amb motiu de la sol·licitud formulada per S. P. P., en relació amb l'expedient 
número 2010/10908 que es transcriu en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització d’instal·lació de rètol indicatiu 
d'establiment mercantil, a la carretera B-150, del punt quilomètric XXX al XXX, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal del Papiol, al punt quilomètric XXX, marge 
dret, tram urbà, al terme municipal de Castellbisbal i, al punt quilomètric XXX, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellbisbal i, autorització d’instal·lació de 
rètol indicatiu d'establiment mercantil, a la carretera B-151, al punt quilomètric XXX, 
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Castellbisbal (Expedient núm. 
2010/10908). 
 
Tercer.- Aprovar l’informe desfavorable relatiu a la instal·lació de rètol indicatiu 
d’establiment mercantil a la carretera BV-1501, del punt quilomètric XXX al XXX, 
marge dret, tram urbà, al terme municipal de Castellbisbal. 
   
Quart.-  Notificar la present resolució a S. P. P., amb domicili a XXXX, carrer XXXX, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS  

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, les ADF i els Ajuntaments, que participen en el Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals  2011.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Espais Naturals, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 243 Ajuntaments, 107 ADF i 
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals. 
 
Atès que aquesta activitat, que s’emmarca en el programa de suport als municipis en 
la prevenció dels incendis forestals, es realitza des de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals, unitat especialitzada en l’anàlisi i el disseny 
d’estratègies i sistemes per a la prevenció dels incendis forestals. 
 
Vist que el Pla té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes, 
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració 
d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes d’informació i vigilància 
contra incendis forestals. 
 
Atès el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les catorze campanyes anteriors (des de l’any 1996), són les raons 
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 
2011. 
 
Atès que en data de 10 de març de 2011 la Junta de Govern va aprovar la realització 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2011 i el seu Programa 
Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la planificació i 
gestió d’itineraris, horaris, personals i a l’assignació de mitjans materials, humans i 
econòmics. 
 
Atès que la gestió de la Campanya s’articula al voltant dels convenis de col·laboració 
formalitzats entre totes les parts que hi intervenen, és a dir, la Diputació de Barcelona, 
les ADF, les Federacions d’ADF i els Ajuntaments, aquest sistema encaixa en el 
supòsit de la base d’execució número 35 del pressupost general de la Diputació de 
Barcelona i a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, d’acord l’informe justificatiu que s’adjunta. 
 
Atès que l’objecte d’aquests convenis és establir una estratègia de col·laboració entre 
les ADF, els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona que garanteixi la seva 
participació coordinada en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de 
l’any 2011 per a: 
 

• Seleccionar el personal que participarà en el Pla. 
• Garantir el seguiment del personal contractat. 
• Complir la normativa legal vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.   

 
Atès que la convergència d’interessos és determinant a l’hora d’establir un marc de 
col·laboració entre les parts i es va considerar que la millor fórmula era la formalització 
d’un conveni. 
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Vist el punt 2.1.3.b) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència Delegada de l’Àrea d’Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments i les ADF, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIP UTACIÓ DE 
BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE MUNICIPI1,  L’AJUNTAMENT  DE MUNICIPI2, 
L’AJUNTAMENT DE MUNICIPI3 I L’ADF, PER A LA PARTICI PACIÓ AL PLA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORES TALS 2011 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per President delegat de l’Àrea d’Espais Naturals, 
l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2010, sobre delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
publicada al BOPB núm. 149/2010, de data 23 de juny de 2010; assistit per la secretària 
delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la corporació de data de 22 de març de 2010, publicat al BOPB núm. 77 de data 31 de març 
2010. 
 
AJUNTAMENT DE MUNICIPI1, (*), representat per l’Alcalde/ssa, l’Il·lm/a Sr./a. Nom i 
Cognoms. 
 
ADF DE  NOM ADF, representat pel President, Sr. Nom i Cognoms.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que l'Ajuntament de municipi1, (*)  (en endavant els Ajuntaments) tenen atribuïdes les 

competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció 
del medi, d'acord amb el que preveuen l'art. 25.2, lletres c) i f) de la Llei 7/85, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de Règim Local i l'art. 63.3, lletres c) i f) del Text 
Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

 (*) En el  cas de més d’un Ajuntament , detallar-ho. 
 
II. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 

cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local. 

 
III. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 
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IV. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 
Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de 
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
V. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis en coordinació amb l’administració 

forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal.  
 
VI. Que els Ajuntaments i les ADF coneixen el Pla d’Informació i Vigilància contra 

Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
VII. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir 
resultats positius. 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte. 
 
És objecte d'aquest conveni determinar els compromisos necessaris que han de prendre 
l’Ajuntament de municipi1, (*) l'ADF1 (en endavant ADF) i la Diputació de Barcelona per al 
bon funcionament del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011. 
(*) Possibilitat de detallar més  Ajuntaments. 
 
Segon.- Compromisos dels Ajuntaments 
 
Els Ajuntaments adopten els compromisos següents:  

 
• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i les ADF en l’execució del Pla d’Informació i 

Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el 
Programa Tècnic. 

 
• Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el desenvolupament 

del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a l'efecte, per les quals 
es regirà el procés de selecció del personal del Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals per a l'exercici 2011. 

 
• Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i 

substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de la 
campanya, destinant a l’efecte la quantitat de:  

 
L'Ajuntament de municipi1 amb una quantitat de xxx,00€  (*) 
 
Tercer.- Compromisos de l’ADF. 
 
L’ADF adopta els compromisos següents: 
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• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments en l’execució del Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present 
conveni i el Programa Tècnic. 

 
• Seleccionar el personal que participarà en el desenvolupament del Pla, de conformitat 

amb les bases elaborades a l'efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del 
personal del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l'exercici 2011. 

 
• Garantir el seguiment i el control de les activitats a realitzar pel personal contractat pel 

Pla d'acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals per a l'estiu de 2011. 

 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona.  
 
La Diputació de Barcelona adopta els compromisos següents: 

 
• Col·laborar amb els Ajuntaments i les ADF en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància 

contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el Programa 
Tècnic. 

 
• Acordar per conveni formalitzat amb diferents entitats que es disposi dels vehicles 

necessaris i suficients per al desenvolupament de la campanya. Aquests es posaran a 
disposició del personal contractat a l'efecte. 

 
• Garantir que l'assegurança del vehicle doni cobertura als possibles sinistres derivats de 

la seva correcta utilització.  
 
• Acordar per conveni formalitzat amb diferents entitats que es disposi de la uniformitat, els 

equips de seguretat i el material tècnic necessari per al desenvolupament de la 
campanya. Aquests es posaran a disposició del personal contractat a l'efecte. 

 
• Finançar la contractació per part de la Federació d’ADF d’una empresa especialitzada 

per cobrir les necessitats legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat 
laboral de totes les ADF federades, i la informació i la formació dels seus treballadors.  

• Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per a treballs de 
prevenció d’incendis per a les ADF i el seu personal contractat. 

 
• Prestar, mitjançant l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, 

l'assessorament i l'assistència tècnica, econòmica i material necessària a les ADF i als 
Ajuntaments que així ho sol·licitin, i més concretament en els aspectes següents:  

 
o La selecció, la contractació i la gestió de personal 
o La prevenció de riscos laborals 
o El seguiment i el control de la prestació del servei 
o La protecció de dades de caràcter personal 

 
Cinquè.- Responsabilitat. 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants 
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el marc 
de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre 
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del 
Pla. 
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Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal. 
 
La Diputació de Barcelona, l'ADF1, l'Ajuntament de municipi1 (*)  es comprometen a complir 
amb la normativa vigent en matèria de Protecció de dades personals, i més concretament 
amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades aprovat per 
RD 1720/2007 de 21 de desembre.  
(*) Possibililtat de detallar més Ajuntaments. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
 
Setè. - Seguiment del conveni. 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Vuitè. - Vigència del conveni.  
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins al dia 31 d’octubre de 2011. 
 
El termini màxim esmentat es podrà ampliar en els supòsits que es consideri necessari 
perllongar la durada de la campanya d’informació i vigilància contra incendis forestals. 
 
Novè. - Modificació del conveni. 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals 
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes 
les parts complidores, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Desè. - Causes de resolució del conveni. 
 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva 
vigència en els supòsits següents: 

 
• Per mutu acord de les parts. 
• Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts. 
• Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
• Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 
 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants 
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sens perjudici del dret al rescabalament 
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució 
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer, des de la notificació practicada. 
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Onzè. - Règim jurídic.  
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Dotzè. - Jurisdicció 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en ordre 
a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, en el lloc i 
data que s’assenyalen.”  

 
Segon.-  Notificar la resolució als interessats relacionats a continuació: 
 
AJUNTAMENTS  
 
� Abrera � Carme � Fonollosa  
� Aguilar de Segarra � Casserres � Font-rubí  
� Aiguafreda � Castell de l’Areny � Gaià  
� Alella � Castellar de n’Hug � Gallifa  
� Alpens � Castellar del Riu � Gelida 
� Arenys de Munt � Castellar del Vallès � Gironella 
� Argençola � Castellbell i el Vilar � Gisclareny 
� Argentona � Castellbisbal � Granera  
� Artés � Castellcir � Gualba  
� Avià � Castellet i la Gornal � Guardiola de Berguedà  
� Avinyó � Castellfollit de Riubregós � Gurb  
� Avinyonet del Penedès � Castellfollit del Boix � Jorba  
� Bagà � Castellgalí � La Garriga  
� Balenyà � Castellnou de Bages � La Llacuna  
� Balsareny � Castellolí � La Nou de Berguedà  
� Begues � Castellterçol � La Palma de Cervelló  
� Bellprat � Castellví de la Marca � La Pobla de  Claramunt  
� Berga � Castellví de Rosanes � La Pobla de Lillet  
� Bigues i Riells � Centelles � La Quar  
� Borredà � Cercs � La Roca del Vallès  
� Cabrera d’Anoia � Cervelló � La Torre de Claramunt 
� Cabrils � Collbató � L’Ametlla del Vallès  
� Calders � Collsuspina � Les Franqueses del Vallès  
� Caldes de Montbui � Copons � Les Masies de Roda  
� Caldes d’Estrac � Corbera de Llobregat � Les Masies de Voltregà 
� Calella � Dosrius � L’Espunyola  
� Callús � El Bruc � L’Estany  
� Calonge de Segarra � El Brull � Lliçà d’Amunt  
� Campins � El Pont de Vilomara i Rocafort � Lliçà de Vall  
� Canet de Mar � Els Hostalets de Pierola � Llinars del Vallès 
� Cànoves i Samalús � Els Prats de Rei � Lluçà  
� Canyelles � Esparreguera � Malgrat de Mar  
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� Capellades � Figaró-Montmany � Manlleu 
� Capolat � Fígols � Manresa  
� Cardedeu � Fogars de la Selva � Marganell  
� Cardona � Fogars de Montclús � Martorell 
� Martorelles  � Sant Andreu de la Barca � Santa Maria de Corcó 
� Masquefa  � Sant Andreu de Llavaneres � Santa Maria de Martorelles 
� Matadepera  � Sant Antoni de Vilamajor � Santa Maria de Merlès 
� Mediona  � Sant Bartomeu de Grau � Santa Maria de Miralles 
� Moià  � Sant Boi de Llobregat � Sta. Maria de Palautordera 
� Monistrol de Calders � Sant Boi de Lluçanès � Santa Maria d’Oló 
� Monistrol de Montserrat  � Sant Cebrià de Vallalta � Santa Perpètua de Mogoda 
� Montclar � Sant Celoni � Santa Susanna 
� Montmajor  � Sant Climent de Llobregat � Santpedor 
� Montmaneu � Sant Esteve de Palautordera � Sentmenat 
� Montornès del Vallès  � Sant Esteve Sesrovires � Seva 
� Montseny � Sant Feliu de Codines � Sobremunt 
� Muntanyola  � Sant Feliu Sasserra � Sora 
� Navarcles � Sant Fost de Campsentelles � Subirats 
� Navàs  � Sant Fruitós de Bages  � Súria 
� Odena � Sant Iscle de Vallalta � Tagamanent 
� Olèrdola � Sant Jaume de Frontanyà � Talamanca 
� Olesa de Bonesvalls  � Sant Joan de Vilatorrada � Taradell 
� Olesa de Montserrat � Sant Julià de Cerdanyola � Tavertet 
� Olivella � Sant Llorenç Savall � Terrassa 
� Olost � Sant Martí d’Albars � Tona 
� Olvan � Sant Martí de Centelles � Tordera 
� Orís � Sant Martí de Tous � Torrelavit 
� Oristà � Sant Martí Sarroca � Torrelles de Foix 
� Orpí � Sant Martí Sesgueioles � Torrelles de Llobregat 
� Palafolls � Sant Mateu de Bages � Ullastrell 
� Palau-solità i Plegamans � Sant Pere de Riudebitlles � Vacarisses 
� Pallejà � Sant Pere de Torelló � Vallbona d’Anoia 
� Perafita � Sant Pere de Vilamajor � Vallcebre 
� Piera � Sant Pere Sallavinera � Vallgorguina 
� Pineda de Mar � Sant Pol de Mar � Vallirana 
� Polinyà � Sant Quintí de Mediona � Vallromanes 
� Pontons � Sant Quirze del Vallès � Veciana 
� Prats de Lluçanès � Sant Quirze Safaja � Vic 
� Puig-reig � Sant Sadurní d’Osormort � Vilada 
� Pujalt � Sant Salvador de Guardiola � Viladecans 
� Rajadell � Sant Vicenç de Castellet � Viladecavalls 
� Rellinars � Sant Vicenç de Montalt � Vilalba Sasserra 
� Rubí � Sant Vicenç de Torelló � Vilanova del Camí 
� Rubió � Sant Vicenç dels Horts � Vilanova del Vallès 
� Rupit i Pruït � Santa Cecília de Voltregà � Vilanova i la Geltrú 
� Sabadell � Santa Coloma de Cervelló � Vilassar de Dalt 
� Sagàs � Santa Eugènia de Berga � Viver i Serrateix   
� Saldes � Santa Eulàlia de Riuprimer  
� Sallent � Santa Eulàlia de Ronçana  
� Sant Agustí de Lluçanès � Sta. Margarida de Montbui  
 Total 243 Municipis 
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ADF participants en el Pla d’Informació i Vigilànci a 
 
� Alt Berguedà �    Bellprat � Castellolí 
� Alt Foix �    Bisaura � Castellví de la Marca 
� Alt Maresme �    Burriac � Collbató  
� Amics del Bosc �    Calonge de Segarra � Congost 
� Anoia �    Can Titó  � Copons 
� Argençola �    Capellades � Defensors del Bosc 
� Artés, Calders i Monistrol de 

Calders 
�    Carme-Orpí � El Bruc 

� Avinyonet del Penedès �   Castellar del Vallès � El Cabrerès 
� Bages Oriental �   Castellbisbal � Els Cingles 
� Baix Berguedà �   Castellfollit de Riubregós � Els Hostalets de Pierola 
� El Roure � Castellfollit del Boix � El Pinyó 
� Els Prats de Rei � Natura Viva � Sant Ramon 
� Fogars de La Selva � Odena � Sant Sadurní d’Osormort 
� Font-Freda � Olesa de Bonesvalls � Sant Salvador de Guardiola  
� Font-rubí � Olesa de Montserrat-Esparreguera � Santa Maria de Miralles 
� Forestec � Palau-solità i Plegamans � Santa Maria de Palautordera 
� Gualba � Pallejà � Serra de Marina 
� Gurb � Piera � Serra de Rubió 
� Jorba � Pla de Bages � Serralada de Montalt 
� La Conreria � Polinyà � Sobrepuny 
� La Llacuna � Pontons � Subirats 
� La Pobla de Claramunt � Portal de les Guilleries � Terrassa 
� La Torre de Claramunt � Protectors del Bosc � Tordera 
� La Tossa � Puig de l’Àliga � Torrelavit 
� L’Alzina � Puig Vicenç � Tres Branques 
� Llinars del Vallès � Pujalt-Sant Martí Sesgueioles � Vacarisses-Rellinars 
� Lluçanès � Quercus � Vallalta  
� Masquefa � Quintinenca � Vallbona d’Anoia 
� Massís de l’Ordal � Rossend Montané � Vallgorguina-Vilalba Sasserra 
� Mediona � Rubí � Veciana 
� Monistrol de Montserrat � Sabadell � Viladecavalls 
� Montesmon � Sant Esteve de Palautordera � Vilassar de Dalt 
� Montmaneu � Sant Martí de Tous � Viver i Serrateix 
� Montseny Congost � Sant Martí Sarroca � Vol Ges 
� Montseny Migjorn � Sant Pere Vilamajor- Cardedeu-

Sant Antoni Vilamajor 
 

� Montseny Ponent � Sant Quirze del Vallès  
 Total 96 ADF” 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT  
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

27.- Dictamen que proposa resta assabentada i dóna la seva conformitat a 
l’ampliació de l’àmbit territorial susceptible de f inançament específic de les 
actuacions derivades del projecte “energy Efficienc e-Renewables 2009-2012” 
presentat per la Corporació i aprovat pel Banc Euro peu d’Inversions (BEI).-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea de 
Medi Ambient, acorda restar assabentada del present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 

I.- ANTECEDENTS 
 

L’any 2008, la Comissió Europea va impulsar l’anomenat “Pacte dels Alcaldes i 
Alcaldesses”, amb l’ambició d’associar les ciutats i els ciutadans de la Unió Europea 
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en la consecució dels objectius de la política energètica, que es fonamenten en el 
compromís de les ciutats que s’hi adhereixin d’assolir la finalitat de reduir un 20% les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’horitzó de l’any 2020. 
 
La Diputació de Barcelona, com a govern local intermedi i com a estructura de 
recolzament al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses reconeguda per la Comissió Europea 
mitjançant conveni de col·laboració formalitzat en data 17.11.2008, promou l’adhesió 
dels municipis de la província i va incloure en el seu Pla de Mandat (2008-2011), com 
a accions prioritàries, les relacionades amb el canvi climàtic, l’energia i la sostenibilitat. 
 
La Corporació ha donat suport en tot moment als ajuntaments de la província per a 
afavorir la seva adhesió al Pacte i avui són 144 els municipis de Barcelona que hi han 
formalitzat l’adhesió, xifra que suposa un 47% dels ens locals de la província i un 92% 
de la població. Altres ajuntaments, 6 d’arreu de Catalunya han formalitzat també la 
seva adhesió al Pacte. 
 
En el marc de les seves competències d’assistència i cooperació als municipis de la 
província de Barcelona, la Corporació dóna actualment suport als municipis adherits al 
Pacte mitjançant el finançament de la redacció dels respectius Plans d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) i el disseny de la seva metodologia. Així mateix dóna també suport 
als tècnics municipals per fer el seguiment i l’avaluació del Pla d’Acció, organitza 
campanyes de sensibilització i ha aconseguit finançament extern per poder implantar 
les actuacions que es derivin dels PAES.  
 
II.- APROVACIÓ D’UN PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORAC IÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LES ENTITATS BANCÀRIES CAI XA D’ESTALVIS I 
PENSIONS DE BARCELONA I L’ACTUAL CATALUNYA CAIXA. 
 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió de 25 de març de 
2010 aprovà la formalització d’un Protocol General per al finançament específic de les 
actuacions derivades del projecte “Energy Efficience-Renewables 2009-2012 presentat 
per la Corporació i aprovat pel Banc Europeu d’Inversions (BEI)”. Amb aquest projecte 
la Diputació de Barcelona sol·licità que es posés a disposició d’aquesta iniciativa el 
finançament necessari en forma de préstecs per poder realitzar les corresponents 
inversions per impulsar l’eficiència energètica i la producció d’energies renovables als 
municipis de la província de Barcelona. 
 

El Consell d’Administració del BEI, mitjançant escrit de data 29 de maig de 2009, 
comunicà l’aprovació de l’operació de finançament del projecte referenciat al paràgraf 
anterior, fixant les condicions de la iniciativa. 
 

Com a complement d’aquest acord, es va proposar la participació d’“Entitats Bancàries 
Associades” per a la gestió operacional des préstecs, que també han d’assegurar el 
finançament complementari de les inversions i cobrir el risc dels crèdits relatius als 
projectes individuals, tot això mitjançant la creació d’una línia de crèdit específica que 
inclouria els recursos destinats pel BEI. En aquest sentit, “les Entitats Bancàries 
Associades”, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i Caixa de Catalunya,  
actualment i en endavant Catalunya Caixa, van ser les seleccionades per participar en 
aquesta iniciativa intermediant parcialment el crèdit del BEI i aportant finançament 
complementari. 
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El Protocol General, formalitzat en data 15 d’abril de 2010 entre la Diputació de 
Barcelona i les entitats bancàries Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i Catalunya 
Caixa, té per objecte la col·laboració entre les parts per a l’impuls de projectes 
d’eficiència energètica i energies renovables als municipis de la província de 
Barcelona, mitjançant l’articulació d’una línia de finançament específic a la qual les 
dites entitats bancàries destinen els fons rebuts del BEI. Per regular la col·laboració 
entre el BEI i les dues entitats bancàries esmentades es formalitzaren els 
corresponents contractes de finançament mitjançat els quals el BEI va concedir 
finançament a dites entitats per import de 125 M EUR a cadascuna d’elles. Aquestes 
quanties més les que aporten les pròpies entitats bancàries es destinen al finançament 
de projectes que es concretin en qualsevol de les actuacions següents: 
 

a) La instal·lació i l’explotació d’equips d’energia fotovoltaica en els sostres d’edificis 
públics i en terrenys públics locals. 

 
b) La instal·lació d’equipaments i la prestació de serveis per a l’increment de 

l’eficiència energètica a les vies públiques, xarxa de semàfors i l’enllumenat públic, 
així com en edificis públics (climatització, aïllament, enllumenat interior, entre 
d’altres).  

 
c) Qualsevol altra actuació relacionada amb la millora de l’eficiència energètica i les 

energies renovables. 
 
III.- PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL S USCEPTIBLE DE 
FINANÇAMENT. 
 

Des de la formalització del Protocol han estat molts els ens locals de la resta de 
províncies catalanes que, en trobar-se també en la fase de tirar endavant processos 
d'impuls de l'eficiència energètica i de producció d'energies renovables, han manifestat 
el seu interès en poder beneficiar-se de la línia de finançament específica recollida en 
el dit acord de col·laboració. 
 

Les entitats bancàries Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i l’actual Catalunya 
Caixa comparteixen la voluntat de facilitar el finançament del major nombre possible 
d'inversions de projectes de les tipologies referenciades i han avaluat, amb l’anuència 
de la Diputació de Barcelona, la possibilitat d’ampliar l’àmbit territorial susceptible de 
finançament, considerant que existeixen recursos econòmics suficients per garantir 
finançament als projectes que es puguin dur a terme arreu de Catalunya, sense causar 
perjudici ni minvar els recursos destinats als projectes a desenvolupar per la Diputació 
de Barcelona i pels municipis de la seva província d’acord amb el Protocol General 
aprovat. 
 

La Diputació de Barcelona, com a estructura de recolzament del Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses ha compartit la seva metodologia amb ens locals de les altres províncies 
catalanes, de cara a aconseguir els objectius de la política energètica, que es 
fonamenten en el compromís de les ciutats que s’hi adhereixin al dit Pacte d’assolir 
una reducció d’un 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’horitzó de 
l’any 2020.  I amb la voluntat que el major nombre possible de pobles i ciutats 
aconsegueixin tirar endavant els seus projectes consideren oportuna també l’ampliació 
de l’àmbit territorial  
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Per tot l’exposat, el sotasignat, Gerent  de Serveis de Medi Ambient, proposa al 
President Delegat de l’Àrea de Medi Ambient que elevi a la Junta de Govern, per a la 
seva aprovació, l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Restar assabentada la Corporació, i donar la seva conformitat en allò que calgui, de la 
voluntat de les entitats financeres Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i l’actual 
Catalunya Caixa d’ampliar l’àmbit territorial de finançament específic de les actuacions 
derivades del projecte “Energy Efficience-Renewables 2009-2012 presentat per la 
Corporació i aprovat pel Banc Europeu d’Inversions (BEI) que, en el successiu, podrà 
abastar, no només a tota entitat pública o privada que reuneixi els requisits exigits per 
les entitats bancàries citades i es comprometi a executar les actuacions derivades del 
dit projecte per a l’impuls de l’eficiència energètica i la producció d’energies renovables 
adreçada als municipis de la província de Barcelona –en els termes del Protocol 
General formalitzat en data 25 d’abril de 2010 entre la Corporació i les dites entitats 
finaceres-, sinó als de les quatre províncies de Catalunya, havent-se de garantir, en 
qualsevol cas, que la dita ampliació no causarà perjudicis ni minvarà els recursos 
destinats als projectes a desenvolupar per la pròpia Diputació de Barcelona i pels 
municipis de la seva província. 
 
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un 
acord, excepte l’aprovació de l’Acta, la Sra. Conesa manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
 
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual, 
com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 
Vist i Plau 
El President, 


