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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 10 de març de 2011.
2.- Dictamen que proposa al Ple l’aprovació de la Memòria de la Gestió Corporativa de
l’any 2010.
3.- Es dóna compte del Decret de data 17 de febrer de 2011, mitjançant el qual
s’atorga assistència jurídica a l’Agència de Comunicació Local, S.A., societat de capital
íntegrament públic, pertanyent al Consorci de Comunicació Local, el qual és un
organisme participat de la Diputació de Barcelona, per a la defensa judicial en
l’expedient núm. PCB-138/2011, i possible demanda laboral en què pugui derivar,
instat davant el Tribunal Laboral de Catalunya pel Comitè d’Empresa de l’Agència de
Comunicació Local, S.A., referent a l’aplicació del conveni col·lectiu vigent i la clàusula
de revisió salarial inclosa a l’article 20.
4.- Es dóna compte del Decret de data 18 de febrer de 2011, mitjançant el qual
s’atorga assistència jurídica a l’Agència de Comunicació Local, S.A., societat de capital
íntegrament públic, pertanyent al Consorci de Comunicació Local, el qual és un
organisme participat de la Diputació de Barcelona, en els actes de conciliació,
expedients núm. 5537/2011, 5538/2011, 5539/2011 i 5543/2011, i les possibles
demandes laborals en què puguin derivar, instades davant el departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya per la senyora I. E. V., que ha prestat els seus serveis
professionals en la citada Agència entre els anys 2007 i 2011.
5.- Es dóna compte del Decret de data 23 de febrer de 2011, pel qual es posa en
coneixement del Ministeri Fiscal, mitjançant denúncia a presentar davant la Fiscalia
Provincial de Barcelona, els fets que han estat objecte de l’expedient d’informació
reservada IR-2/2010, relatius a un seguit d’actuacions realitzades pel funcionari de la
Diputació de Barcelona senyor A. M. F. com a XXX, atès que poden ser constitutives
d’infracció penal.
6.- Es dóna compte del Decret de data 23 de febrer de 2011, de compareixença, com
a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 581/2010-F, interposat
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona pels senyors S. G. C. i
J. G. C. contra la resolució de data 2 de setembre de 2010, per la qual es desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial instada pels danys i perjudicis derivats de
l’accident sofert el dia 20 d’agost de 2008 a la carretera de Ribes a l’alçada del núm.
87, al seu pas pel municipi d’Hostalets de Balenyà, mentre la senyora J. G. circulava
amb la motocicleta del senyor S. G., a causa, segons afirma, de l’existència de graveta
a la calçada.
7.- Es dóna compte del Decret de data 23 de febrer de 2011, de compareixença
davant el Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Terrassa, en el procediment de domini
per excés de cabuda núm. 1422/2010, instat per la senyora I. L. G., propietària de la
finca situada a XXXX núm. X de XXXX i inscrita en el Registre de la Propietat núm. X
de XXXX, al tom XXX de l’arxiu, llibre X, foli XX. finca XXXX (abans XXX), agrupada
amb la finca XXXX (abans XXXX).
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8.- Es dóna compte del Decret de data 23 de febrer de 2011, de compareixença
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs
contenciós administratiu núm. 62/2011, instat pel senyor F. M. contra el Decret de la
Presidència Delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, de data 15 de novembre
de 2010, pel qual es desestima el recurs interposat pel senyor M., pel qual impugna la
nòmina del mes de setembre de 2010, i sol·licita es declari no ajustada a dret la
retallada salarial efectuada.
9.- Es dóna compte del Decret de data 28 de febrer de 2011, de compareixença
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 607/2010-A instat per la senyora G. L. V. contra el decret de data
21 de maig de 2010, pel qual se li denegava la compatibilitat sol·licitada pel
desenvolupament d’una segona activitat en el sector públic sanitari.
10.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
sentència favorable parcialment per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el procediment ordinari 8/2009-F,
interposat per la senyora M. P. M. P. i el senyor C. C. M., contra la resolució de la
Diputació de Barcelona de data 11 de novembre de 2008, que desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial pels actors com a conseqüència dels danys
personals i materials derivats de l’accident de circulació sofert el dia 15 de desembre
de 2007, en la carretera BV-1418, a l’altura del pq 1, a causa de l’irrupció sobtada d’un
porc senglar.
11.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs d’apel·lació interposat per la senyora M. T. F. P.
contra la sentència de data 10 de març de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona recaiguda en el recurs núm. 180/08 contra la
resolució de data 8 de febrer de 2008 que va desestimar el dret a percebre les
diferències entre les retribucions dels grups A i B, el reconeixement del dret a percebre
les diferències entre el nivell “O” i el nivell “N” per haver-se-li privat l’accés a la Carrera
Universal i el reconeixement a ser indemnitzada pels danys personals causats com a
conseqüència de l’actuació de la Diputació de Barcelona.
12.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
interlocutòria judicial favorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
437/2010, que té per desistida a la part recurrent senyor J. A., en el recurs contenciós
administratiu contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 22 de febrer de
2009 dictada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Humans que va
desestimar les al.legacions efectuades a la proposta de resolució de la Comissió de
Carrera Professional i acorda mantenir el nivell de desenvolupament personal i el grau
personal consolidat.
13.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 10 de Barcelona, en el procediment abreujat 339/2009 interposat
pel senyor M. A. G. L., contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 23
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d’abril de 2009 desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials derivats de l’accident de circulació sofert el dia 24
d’octubre de 2008 a la carretera B-150 a causa d’una substància lliscant a la calçada.
14.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de Barcelona, en el procediment abreujat 473/2009-2
interposat per la senyora M. R. E. T. contra la resolució de la Diputació de Barcelona
de data 8 de juny de 2009, desestimatòria de la reclamació de responsabilitat
patrimonial interposada per la senyora E. en relació als danys soferts el dia 3 de
setembre de 2008 mentre circulava per la carretera BV-2201, a causa de la topada
contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
15.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
interlocutòria judicial desfavorable pels interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat de
Primera Instància núm. 7 de l’Hospitalet de Llobregat que declara la finalització, per
mort de la demanda, del procediment ordinari núm. 52/2010, interposat per la
Diputació de Barcelona contra la senyora M. D. M. en reclamació de les rendes
pendents de satisfer a la Corporació pel període que abasta l’abril de 1990 fins al
gener de 2005, corresponents a les dues finques situades al carrer XXXX núm. X i X
de XXXXX, de les quals la Diputació és copropietària per meitat indivisa.
16.- Dictamen que proposa aprovar una minuta d’addenda al conveni específic de
col·laboració regulador de la subvenció atorgada a CGLU – Liban per al
desenvolupament del projecte “Programa de Apoyo a los Municipios Libaneses”.
17.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 3 de març de 2011 que resol
esmenar un error material de l’acord de la Junta de Govern de data 10 de febrer de
2011, pel qual s’aproven les Bases Reguladores i la convocatòria de l’Espai de
Concertació de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil
en l’àmbit de la sensibilització: Accions Puntuals (2011).
18.- Donar compte de l’Informe de Seguiment anual del pressupost per programes
de l’any 2010.
19.- AJUNTAMENT D’ABRERA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent onze mil tres-cents noranta-un euros amb setanta-nou cèntims
(111.391,79) € per a finançar l’actuació local “Rehab. carrers i Masia can Morral” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
20.- AJUNTAMENT D’ABRERA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import vint-i-cinc mil vuit-cents noranta-cinc (25.895) € per a finançar l’actuació
local “Contenidors” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
21.- AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vint-i-cinc mil set-cents vint (125.720) €
per a finançar l’actuació local “Millora Masia Can Camp” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
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22.- AJUNTAMENT DE BELLPRAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 20082010” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
23.- AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local
“Pista Voramar, cobertura i condicionament” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
24.- AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-quatre mil (74.000) € per a finançar
l’actuació local “Pavelló poliesportiu, 2a f.” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
25.- AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent trenta-tres mil vuit-cents quaranta-sis
euros amb vuitanta cèntims (133.846,80) € per a finançar l’actuació local “Equipament
centre cívic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
26.- AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setze mil cent cinquanta-tres euros amb vint
cèntims (16.153,20) € per a finançar l’actuació local “Local social Sant Roc” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
27.- AJUNTAMENT DEL BRUC.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import tretze mil (13.000) € per a finançar l’actuació local “Tanca zona
esportiva” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a
“Urbanització vorera camp futbol”.
28.- AJUNTAMENT DEL BRUC.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de
Caixa d’import seixanta-un mil cent vint-i-set euros amb cinquanta-un cèntims
(61.127,51) € per a finançar l’actuació local “Urbanització vorera camp futbol” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar tretze mil (13.000) € a
finançar l’actuació “Tanca zona esportiva”.
29.- Dictamen que proposa aprovar la rescissió unilateral per part de l’Associació
AVALON del conveni de cessió d’ús al seu favor del local situat a l’immoble del carrer
XXXX, número XX, de XXX, signat amb data 6 de juliol de 2007.
30.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns mobles, que consten a
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i
autoritzar la seva cessió gratuïta a diverses entitats i Ajuntaments.
31.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten a
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i
autoritzar la seva cessió gratuïta a diverses entitats i Ajuntaments.
32.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011 “ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL
MUNICIPI” (11/X/71191) de l’Ajuntament de Puigdàlber.
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33.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011 “MULTIEQUIPAMENT COMPLEX OLIVERES”
(11/X/71202) de l’Ajuntament e Santa Coloma de Gramenet.
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Viver i Serrateix, en resolució de l’expedient núm. 2010/9963.
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. E. R. G., en
resolució de l’expedient núm. 2011/980.
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, en resolució de l’expedient núm. 2011/1250.
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització a favor de l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola, en resolució de l’expedient núm. 2011/1258.
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Masia Restaurante Mas Garó, en resolució de l’expedient núm. 2011/1426.
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2011/1535.
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2011/1845.
41.- Dictamen que desestima parcialment la sol·licitud d’anul·lació de l’autorització de
la Junta de Compensació del Sector de Sant Pau de Riu Sec, en resolució de
l’expedient núm. 2010/5015.
42.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de
Sabadell per a l’actuació “Pista polivalent al recinte poliesportiu de Gràcia”, per un
import de dos-cents setanta-vuit mil sis-cents quaranta-sis euros amb vint-i-nou
cèntims (278.646,29) € en el marc del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011.
43.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del pacte 2 del conveni per a
l’actuació “Adequació i construcció d’equipaments esportius”, formalitzat el 6 de juliol
de 2010 amb l’Ajuntament de Sabadell, en el sentit de reduir l’aportació de la Diputació
de Barcelona a un milió set-cents vint-i-un mil tres-cents cinquanta-tres euros amb
setanta-un cèntims (1.721.353,71) €.
44.- Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus de desenvolupament del projecte
de servei d’orientació jurídica a subscriure amb els municipis que acolliran el servei.
45.- Dictamen que proposa modificar les “Bases de participació en el programa
d’arranjaments d’habitatges per a la gent gran de la província de Barcelona”, en el
sentit d’ampliar fins el 29 d’abril de 2011 el termini de presentació de sol·licituds de
participació en el programa, tant per als municipis que vulguin participar per primera
vegada com per a aquells municipis que hagin participat en el període 2009-2011.
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46.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Sant Antoni de Vilamajor, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis
de suport que la Diputació ofereix en relació a la Biblioteca d’aquest municipi.
47.- Dictamen que proposa autoritzar la signatura d’un conveni específic de
col·laboració dins el marc del Protocol General Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat
2008-2011 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellví de la Marca, pel
qual es comprometen a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat d’una
“Llar d’Infants Eixample Nou de la Múnia”, amb una aportació econòmica de la
Diputació per a l’any 2011 de dos-cents cinquanta-un mil quatre-cents un euros amb
divuit cèntims (251.401,18) €.
48.- Dictamen que proposa autoritzar la signatura d’un conveni específic de
col·laboració dins el marc del Protocol General Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat
2008-2011 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,
pel qual es comprometen a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de la
“Construcció de la nova escola bressol Fàbregas”, amb una aportació econòmica de
la Diputació per a l’any 2011 de cinc-cents cinc mil (505.000) €.
49.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF de l’Anoia que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis
forestals 2011.
50.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF del Bages que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis
forestals 2011.
51.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF del Baix Llobregat que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra
incendis forestals 2011.
52.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF del Berguedà que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis
forestals 2011.
53.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF del Maresme que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis
forestals 2011.
54.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF del Penedès Garraf i la Federació d’ADF del Bages que participen en el Pla
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2011.
55.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF d’Osona que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis
forestals 2011.
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56.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF del Vallès Occidental que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra
incendis forestals 2011.
57.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF del Vallès Oriental que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra
incendis forestals 2011.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Minuta de l’Acta.- Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta
corresponent a la sessió ordinària del dia 10 de març 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.- Dictamen que proposa al Ple l’aprovació de la Memòria de la Gestió
Corporativa de l’any 2010.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, acorda emetre informe favorable i sotmetre a l’aprovació del Ple, el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vista la Memòria que, en compliment de l'article 149 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, ha redactat la Secretaria General
d'aquesta Corporació, donant compte detallat de la gestió corporativa durant l'any
2010.
Vist així mateix, l'informe de la Junta de Govern, aquesta Presidència, sotmet
l’aprovació del Ple l ‘acord següent:

a

Aprovar la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona,
corresponent a l'any 2010, d'acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
3.- Decret de data 17 de febrer de 2011, mitjançant el qual s’atorga assistència
jurídica a l’Agència de Comunicació Local, S.A., societat de capital íntegrament
públic, pertanyent al Consorci de Comunicació Local, el qual és un organisme
participat de la Diputació de Barcelona, per a la defensa judicial en l’expedient
núm. PCB-138/2011, i possible demanda laboral en què pugui derivar, instat
davant el Tribunal Laboral de Catalunya pel Comitè d’Empresa de l’Agència de
Comunicació Local, S.A., referent a l’aplicació del conveni col·lectiu vigent i la
clàusula de revisió salarial inclosa a l’article 20.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret,
que és del tenor literal següent:
L’Agència de Comunicació Local SA ha adreçat a la Secretaria General una sol·licitud
d’assistència jurídica en l’expedient núm. PCB-138/2011 instat davant el Tribunal
Laboral de Catalunya pel Comitè d’Empresa de l’Agència de Comunicació Local S.A.,
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i les possibles demandes en què pugui derivar, referent a l’aplicació del conveni
col·lectiu vigent i la clàusula de revisió salarial inclosa a l’article 20.
Donat que l’Agència de Comunicació Local S.A. és una societat de capital
íntegrament públic pertanyent al Consorci de Comunicació Local, el qual és un
organisme participat de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article
46.2 del Reglament Orgànic d’aquesta Corporació, escau atorgar l’assistència jurídica
sol·licitada.
Com que la Diputació assumirà el cost d’aquesta assistència, caldrà reconèixer que en
cas que s’obtingui una resolució judicial favorable amb la imposició de costes a la part
contrària, el crèdit constituït per les costes guanyades correspondrà a la Diputació de
Barcelona que les exaccionarà en nom propi, segons estableix l’article 139.4 de la LJCA,
sens perjudici del reintegrament a l’Agència de Comunicació Local S.A. de la part
proporcional de les despeses que hagi assumit.
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.- Atorgar assistència jurídica a l’Agència de Comunicació Local S.A., societat
de capital íntegrament públic, pertanyent al Consorci de Comunicació Local, el qual és
un organisme participat de la Diputació de Barcelona, per a la defensa judicial en
l’expedient núm. PCB-138/2011, i possible demanda laboral en què pugui derivar,
instat davant el Tribunal Laboral de Catalunya pel Comitè d’Empresa de l’Agència de
Comunicació Local S.A., referent a l’aplicació del conveni col·lectiu vigent i la clàusula
de revisió salarial inclosa a l’article 20.
Segon.- Nomenar 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 aquest plet sota la dependència funcional de
la Secretaria de la Diputació, perquè, indistintament, es facin càrrec de la defensa de
l’esmentat organisme en l’ expedient núm. PCB-138/2011 així com en les instàncies
judicials en què pugui derivar.
Tercer.- La defensa judicial atorgada per aquest Decret tindrà caràcter gratuït per a
l’Agència de Comunicació Local S.A., però la resta de despeses ocasionades pel plet,
inclosos els honoraris de perits o altres professionals així com les eventuals costes, seran
íntegrament a càrrec del organisme peticionari.
Quart.- Reconèixer a la Diputació de Barcelona la titularitat del crèdit que, en el seu cas,
es derivi en aquest procediment de la imposició de costes a la part contrària. La Diputació
exaccionarà el crèdit en nom propi, en període voluntari i, si s’escau, per via de
constrenyiment, sens perjudici del reintegrament a l’Agència de Comunicació Local S.A.
de la part proporcional de les despeses que hagi assumit.
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4.- Decret de data 18 de febrer de 2011, mitjançant el qual s’atorga assistència
jurídica a l’Agència de Comunicació Local, S.A., societat de capital íntegrament
públic, pertanyent al Consorci de Comunicació Local, el qual és un organisme
participat de la Diputació de Barcelona, en els actes de conciliació, expedients
núm. 5537/2011, 5538/2011, 5539/2011 i 5543/2011, i les possibles demandes
laborals en què puguin derivar, instades davant el departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per la senyora I. E. V., que ha prestat els seus serveis
professionals en la citada Agència entre els anys 2007 i 2011.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada
del present Decret, que és del tenor literal següent:
L’Agència de Comunicació Local S.A. ha adreçat a la Secretaria General una
sol·licitud d’assistència jurídica en els actes de conciliació, expedients núms.
5537/2011, 5538/2011, 5539/2011 i 5543/2011, i les possibles demandes laborals en
què puguin derivar, instades davant el Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya per la senyora I. E. V., que ha prestat els seus serveis professionals en la
citada Agència entre els anys 2007 i 2011.
Donat que l’Agència de Comunicació Local S.A. és una societat de capital
íntegrament públic pertanyent al Consorci de Comunicació Local, el qual és un
organisme participat de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article
46.2 del Reglament Orgànic d’aquesta Corporació, escau atorgar l’assistència jurídica
sol·licitada.
Com que la Diputació assumirà el cost d’aquesta assistència, caldrà reconèixer que en
cas que s’obtingui una resolució judicial favorable amb la imposició de costes a la part
contrària, el crèdit constituït per les costes guanyades correspondrà a la Diputació de
Barcelona que les exaccionarà en nom propi, segons estableix l’article 139.4 de la LJCA,
sens perjudici del reintegrament a l’Agència de Comunicació Local S.A. de la part
proporcional de les despeses que hagi assumit.
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.- Atorgar assistència jurídica a l’Agència de Comunicació Local S.A., societat
de capital íntegrament públic, pertanyent al Consorci de Comunicació Local, el qual és
un organisme participat de la Diputació de Barcelona, en els actes de conciliació,
expedients núms. 5537/2011, 5538/2011, 5539/2011 i 5543/2011, i les possibles
demandes laborals en què puguin derivar, instades davant el Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya per la senyora I. E. V., que ha prestat els seus serveis
professionals en la citada Agència entre els anys 2007 i 2011.
Segon.- Nomenar els senyors Fernando Alonso Llana, Manuel Gozálvez García,
Marius Rodrigo Peiró, Christian García Vicen i Dolores Reyes Nef, Lletrats de la
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Diputació de Barcelona, que actuaran en aquest plet sota la dependència funcional de
la Secretaria de la Diputació, perquè, indistintament, es facin càrrec de la defensa de
l’esmentat organisme en els expedients núms. 5537/2011, 5538/2011, 5539/2011 i
5543/2011 així com en les instàncies judicials en què pugui derivar.
Tercer.- La defensa judicial atorgada per aquest Decret tindrà caràcter gratuït per
l’Agència de Comunicació Local S.A., però la resta de despeses ocasionades pel plet,
inclosos els honoraris de perits o altres professionals així com les eventuals costes, seran
íntegrament a càrrec del organisme peticionari.
Quart.- Reconèixer a la Diputació de Barcelona la titularitat del crèdit que, en el seu cas,
es derivi en aquest procediment de la imposició de costes a la part contrària. La Diputació
exaccionarà el crèdit en nom propi, en període voluntari i, si s’escau, per via de
constrenyiment, sens perjudici del reintegrament a l’Agència de Comunicació Local S.A.
de la part proporcional de les despeses que hagi assumit.
5.- Decret de data 23 de febrer de 2011, pel qual es posa en coneixement del
Ministeri Fiscal, mitjançant denúncia a presentar davant la Fiscalia Provincial de
Barcelona, els fets que han estat objecte de l’expedient d’informació reservada
IR-2/2010, relatius a un seguit d’actuacions realitzades pel funcionari de la
Diputació de Barcelona senyor A. M. F. com a XXXX, atès que poden ser
constitutives d’infracció penal.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor
literal següent:
Per Decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 13
d’agost de 2010 es va acordar endegar, a càrrec de la Direcció del Serveis de
Recursos Humans, un expedient d’informació reservada (IR-2/2010) a fi de determinar
l’abast dels fets que es posaren en coneixement d’aquella Direcció mitjançant sengles
informes de dates 29 i 30 de juliol de 2010 emesos per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Corporació, consistents en un seguit d’actuacions realitzades
pel funcionari de la Corporació senyor A. M. F. (empleat núm. XXXX) com a XXXX.
De les diligències practicades en l’expedient d’informació reservada esmentat, s’ha
posat de manifest que el funcionari en qüestió ha estat l’autor d’uns fets que no només
poden derivar en responsabilitat disciplinària, sinó que també poden ser constitutius
d’una infracció penal.
És per això que per Decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns de data 25 de gener de 2011 s’ha finalitzat l’expedient d’informació reservada i
s’ha acordat, d’una banda, la incoació d’expedient disciplinari - al qual queden
incorporades les actuacions realitzades en el d’informació reservada -; d’altra, s’ha
acordat suspendre de funcions preventivament el senyor M. amb percepció de les
retribucions bàsiques; i per últim, s’ha suspès la tramitació de l’expedient disciplinari
en aplicació de l’article 28.2 del Reglament de règim disciplinari de la funció pública de
la Generalitat de Catalunya (Decret 243/1995, de 27 de juny) i de l’article 94.3 de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, a fi de donar trasllat a la Direcció dels Serveis
Jurídics de la Corporació per tal que es posin en coneixement del Ministeri Fiscal uns
fets que poden ser constitutius de delicte.
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En efecte, atès que la conducta del funcionari en qüestió pot ser constitutiva d’un dels
delictes comesos per funcionaris públics en l’exercici del seus càrrecs, i que existeixen
fundats indicis de criminalitat, en compliment dels preceptes esmentats la suspensió
de l’expedient disciplinari esdevé preceptiva fins que no recaigui resolució judicial, i
escau posar els fets en coneixement del Ministeri Fiscal.
A tal efecte, s’ha de presentar davant la Fiscalia Provincial de Barcelona la
corresponent denúncia exposant els fets esbrinats i acompanyant una còpia de
l’expedient d’informació reservada tramitat.
A més, com sigui que en el si de l’expedient disciplinari s’ha acordat motivadament
com a mesura preventiva, atesa la gravetat dels fets i per tal de garantir el normal
funcionament dels serveis públics i l’eficàcia de la substanciació del procediment
disciplinari, la suspensió de funcions de l’interessat, i com sigui que aquesta mesura
no pot tenir una durada superior als sis mesos (article 29.1 Decret 243/1995), escau
sol·licitar a la Fiscalia que l’autoritat judicial que instrueixi la causa en el seu moment
acordi com a mesura cautelar la suspensió de funcions perquè es perllongui durant tot
el processament fins que hi recaigui resolució que posi fi al procés penal, i sense
perjudici d’allò que aquella resolució judicial pugui acordar sobre la suspensió de
càrrec o lloc de treball públic com a pena accessòria.
La suspensió de càrrec o lloc de treball públic és una de les penes privatives de drets
establertes pel Codi penal [article 39 c)], i a l’empara de l’article 58.4 CP hi cap la
possibilitat d’imposar-la com a mesura cautelar.
En qualsevol cas, si el funcionari és efectivament processat o inculpat d’un presumpte
delicte amb indicis de criminalitat, i el jutjat d’instrucció que en conegui no adopta la
mesura cautelar de suspensió de funcions, l’article 29.3 e) del Decret 243/1995 faculta
l’òrgan que hagi incoat l’expedient disciplinari per acordar la dita suspensió de funcions
mentre duri el processament judicial i per tant sense estar subjecte a la limitació dels
sis mesos.
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 RDL
781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, procedeix que es designi un representant legal per tal de
realitzar la denúncia davant la Fiscalia provincial de Barcelona; a tal efecte, es
designen els lletrats del Servei d’Assessoria Jurídica de la Corporació perquè
qualsevol d’ells indistintament hi actuïn com a representants legals.
Finalment, d’acord amb el que estableix l’apartat 1.1.8 de la Refosa 1/2010 sobre
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona
diferents del Ple, és la Presidència l’òrgan competent per a dur a terme l’actuació
esmentada.
En virtut de tot això, es proposa la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Posar en coneixent del Ministeri Fiscal, mitjançant una denúncia a presentar
davant la Fiscalia Provincial de Barcelona, els fets que han estat objecte de l’expedient
d’informació reservada IR-2/2010, relatius a un seguit d’actuacions realitzades pel
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funcionari de la Diputació de Barcelona senyor A. M. F. com a XXXX, atès que poden
ser constitutius d’infracció penal.
Segon.- Designar els lletrats adscrits al Servei d’Assessoria Jurídica de la Corporació
perquè qualsevol d’ells indistintament ho dugui a terme.
6.- Decret de data 23 de febrer de 2011, de compareixença, com a demandada, en
el recurs contenciós administratiu núm. 581/2010-F, interposat davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona pels senyors S. G. C. i J. G. C.
contra la resolució de data 2 de setembre de 2010, per la qual es desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial instada pels danys i perjudicis derivats
de l’accident sofert el dia 20 d’agost de 2008 a la carretera de Ribes a l’alçada del
núm. 87, al seu pas pel municipi d’Hostalets de Balenyà, mentre la senyora J. G.
circulava amb la motocicleta del senyor S. G., a causa, segons afirma, de
l’existència de graveta 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. 7 de Barcelona ha citat a la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 581/2010-F, procediment
abreujat, interposat pels senyors S. G. C. i J. G. C. contra la resolució de data 2 de
setembre de 2010, per la qual es desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial instada pels danys i perjudicis derivats de l'accident sofert el dia 20 d’agost
de 2008 a la carretera de Ribes a l’alçada del núm. 8, al seu pas pel municipi
d’Hostalets de Balenyà, mentre la senyora J. G. circulava amb motocicleta del senyor
S. G., a causa, segons afirma, de l'existència de graveta 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 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, escau comparèixer en l’esmentat procediment i
designar lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i
representació de la Corporació en el recurs esmentat.
En data 15 de febrer de 2011, la Diputació de Barcelona ha citat a la Companyia
Asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España com a part interessada
en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té subscrita una pòlissa
amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de responsabilitat patrimonial, la
qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació en els processos jurisdiccionals
que es suscitin envers aquesta matèria.
Vist que la Companyia Asseguradora Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i
Cardona, advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels
tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecases per assumir la defensa i la
representació en el recurs de referència, escau ratificar aquestes designes, les
despeses de les quals aniran a càrrec de dita companyia.
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.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
581/2010-F, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.7 de Barcelona
pels senyors S. G. C. i J. G. C. contra la resolució de data 2 de setembre de 2010, per
la qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pels danys i
perjudicis derivats de l'accident sofert el dia 20 d’agost de 2008 a la carretera de Ribes
a l’alçada del núm. 8, al seu pas pel municipi d’Hostalets de Balenyà, mentre la
senyora J. G. circulava amb motocicleta del senyor S. G., a causa, segons afirma, de
l'existència de graveta a la calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 581/2010-F, a la Companyia Asseguradora
Zurich, la qual ho farà, respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i
Cardona i el procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas.
Quart.- Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a
càrrec de la Companyia Asseguradora Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances
que la Diputació de Barcelona té subscrita amb dita companyia.
7.- Decret de data 23 de febrer de 2011, de compareixença davant el Jutjat de
Primera Instància núm. 4 de Terrassa, en el procediment de domini per excés de
cabuda núm. 1422/2010, instat per la senyora I. L. G., propietària de la finca
situada a XXXXX núm. XX de XXX i inscrita en el Registre de la Propietat núm. X
de XXXX, al tom XXX de l’arxiu, llibre X, foli XXX. finca XXXX (abans XXX),
agrupada amb la finca XXXX (abans XXXX).- 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 de Primera Instància núm. 4 de Terrassa ha citat a la Diputació de Barcelona
mitjançant ofici de data 2 de febrer de 2011, notificat el dia 11 de febrer de 2011 en el
procediment de domini per excés de cabuda núm. 1422/2010, instat per la senyora
I. L. G., propietària de la finca situada a XXXX núm. X de XXXX i inscrita en el Registre
de la Propietat núm. X de XXX, al tom XXXX de l’arxiu, llibre X, foli XXX, finca XXXX
(abans XXX), agrupada amb la finca XXXX (abans XXXX).
L’excés de cabuda que pretén l’actora, podria afectar finques propietat de la Diputació
de Barcelona o carreteres gestionades per la mateixa, per la qual cosa és procedent
comparèixer en el procediment judicial que se segueix en defensa dels interessos de
la Corporació.
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
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Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, escau comparèixer davant el Jutjat
esmentat i designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General perquè,
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el procediment de
referència.
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 de Primera Instància núm. 4 de Terrassa en el
procediment de domini per excés de cabuda núm. 1422/2010, instat per la senyora
I. L. G., propietària de la finca situada a XXXXX núm. XX de XXXX i inscrita en el
Registre de la Propietat núm. X de XXXX, al tom XXX de l’arxiu, llibre XX, foli XXX,
finca XXXX (abans XXXX), agrupada amb la finca XXXXX (abans XXXX).
Segon.- 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 del poder judicial, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment esmentat.
8.- Decret de data 23 de febrer de 2011, de compareixença davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 62/2011, instat pel senyor F. M. contra el Decret de la
Presidència Delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, de data 15 de
novembre de 2010, pel qual es desestima el recurs interposat pel senyor M., pel
qual impugna la nòmina del mes de setembre de 2010, i sol·licita es declari no
ajustada a dret la retallada salarial efectuada.- 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. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de data 7 de
febrer de 2011, ha citat a la Diputació de Barcelona per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu núm. 62/2011 instat pel senyor F. M. C. contra el Decret de la
Presidència Delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, de data 15 de novembre
de 2010, pel qual es desestima el recurs interposat pel senyor M. pel qual impugna la
nòmina del mes de setembre de 2010 i sol·licita es declari no ajustada a dret la
retallada salarial efectuada.
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment allò que
disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial
Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local de 18 d’abril, es considera que aquest plet afecta els
interessos de la Corporació, i per tant escau comparèixer en l’esmentat procediment i
designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de la Corporació en
el recurs de referència.
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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.12 de Barcelona,
en el recurs contenciós administratiu núm. 62/2011 instat pel senyor F. M. contra el
Decret de la Presidència Delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, de data 15
de novembre de 2010, pel qual es desestima el recurs interposat pel senyor M. pel
qual impugna la nòmina del mes de setembre de 2010 i sol·licita es declari no ajustada
a dret la retallada salarial efectuada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Nomenar 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 aquest plet sota la dependència funcional de
la Secretaria General de la Diputació perquè, indistintament, es facin càrrec de la
representació i direcció tècnica de la Corporació en el recurs esmentat.
9.- Decret de data 28 de febrer de 2011, de compareixença davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 607/2010-A instat per la senyora G. L. V. contra el decret de
data 21 de maig de 2010, pel qual se li denegava la compatibilitat sol·licitada pel
desenvolupament d’una segona activitat en el sector públic sanitari.- 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. 9 de Barcelona, mitjançant ofici de data 8 de
febrer de 2011, ha citat a la Diputació de Barcelona per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu núm. 607/2010-A instat per la senyora G. L. V. contra el
decret de data 21 de maig 2010, pel qual es desestimava el recurs interposat contra el
decret de data 1 de març de 2010 pel qual se li denegava la compatibilitat sol·licitada
pel desenvolupament d’una segona activitat en el sector públic sanitari.
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment allò que
disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial
Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local de 18 d’abril, es considera que aquest plet afecta els
interessos de la Corporació, i per tant escau comparèixer en l’esmentat procediment i
designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de la Corporació en
el recurs de referència.
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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. 9 de Barcelona,
en el recurs contenciós administratiu núm. 607/2010-A instat per la senyora G. L. V.
contra el decret de data 21 de maig 2010, pel qual es desestimava el recurs interposat
contra el decret de data 1 de març de 2010 pel qual se li denegava la compatibilitat
sol·licitada pel desenvolupament d’una segona activitat en el sector públic sanitari.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm.9 de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Nomenar 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 aquest plet sota la dependència funcional de
la Secretaria General de la Diputació perquè, indistintament, es facin càrrec de la
representació i direcció tècnica de la Corporació en el recurs esmentat.
10.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable
parcialment per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el procediment ordinari 8/2009-F,
interposat per la senyora M. P. M. P. i el senyor C. C. M., contra la resolució de la
Diputació de Barcelona de data 11 de novembre de 2008, que desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial pels actors com a conseqüència dels
danys personals i materials derivats de l’accident de circulació sofert el dia 15
de desembre de 2007, en la carretera BV-1418, a l’altura del pq 1, a causa de
l’irrupció sobtada d’un porc senglar.- 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 Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona, dictada
en el procediment ordinari núm. 8/2009-F, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per la senyora M. P. M. P. i el senyor C. C. M., contra la
resolució de la Diputació de Barcelona de data 11 de novembre de 2008, que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pels actors com a
conseqüència dels danys personals i materials derivats de l’accident de circulació
sofert el dia 15 de desembre de 2007 en la carretera BV-1418, a l’altura del pq 1, a
causa de l’irrupció sobtada d’un porc senglar.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina que no existeix una relació causal entre els danys soferts pels actors i el
funcionament del servei públic, i, per tant, no es donen els supòsits legals exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
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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
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència desfavorable parcialment per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de
Barcelona, en el procediment ordinari 8/2009-F, interposat per la senyora M. P. M. P. i
el senyor C. C. M., contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 11 de
novembre de 2008, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada pels actors com a conseqüència dels danys personals i materials derivats
de l’accident de circulació sofert el dia 15 de desembre de 2007 en la carretera BV1418, a l’altura del pq 1, a causa de l’irrupció sobtada d’un porc senglar.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
11.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable
per als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs d’apel·lació interposat per la senyora M. T. F. P. contra la
sentència de data 10 de març de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona recaiguda en el recurs núm. 180/08 contra la
resolució de data 8 de febrer de 2008 que va desestimar el dret a percebre les
diferències entre les retribucions dels grups A i B, el reconeixement del dret a
percebre les diferències entre el nivell “O” i el nivell “N” per haver-se-li privat
l’accés a la Carrera Universal i el reconeixement a ser indemnitzada pels danys
personals causats com a conseqüència de l’actuació de 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 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs
d’apel·lació interposat per la senyora M. T. F. P. contra la sentencia de data 10 de
març de 2009, dictada pel Jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona
recaiguda en el recurs núm. 180/08 contra la resolució de data 8 de febrer de 20078
que va desestimar el dret a percebre les diferències entre les retribucions dels grups A
i B, el reconeixement del dret a percebre les diferències entre el nivell “O” i el nivell “N”
per haver-se-li privat l’accés a la Carrera Universal i el reconeixement a ser
indemnitzada pels danys personals causats com a conseqüència de l’actuació de 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
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs
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d’apel·lació interposat per la senyora M. T. F. P. contra la sentencia de data 10 de
març de 2009, dictada pel Jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona
recaiguda en el recurs núm. 180/08 contra la resolució de data 8 de febrer de 2008
que va desestimar el dret a percebre les diferències entre les retribucions dels grups A
i B, el reconeixement del dret a percebre les diferències entre el nivell “O” i el nivell “N”
per haver-se-li privat l’accés a la Carrera Universal i el reconeixement a ser
indemnitzada pels danys personals causats com a conseqüència de l’actuació de la
Diputació de Barcelona.
Segon.- Notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als
efectes legals oportuns.
12.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria judicial
favorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
437/2010, que té per desistida a la part recurrent senyor J. A., en el recurs
contenciós administratiu contra la resolució de la Diputació de Barcelona de
data 22 de febrer de 2009 dictada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Humans que va desestimar les al·legacions efectuades a la proposta
de resolució de la Comissió de Carrera Professional i acorda mantenir el nivell
de desenvolupament personal i el grau personal consolidat.- 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:
Vist el Decret judicial del Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona,
dictat en el procediment abreujat núm. 437/2010, que té per desistida a la part
recurrent senyor J. A., en el recurs contenciós administratiu contra la resolució de la
Diputació de Barcelona de data 22 de febrer de 2009 dictada pel President delegat de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Humans que va desestimar les al·legacions efectuades a
la proposta de resolució de la Comissió de Carrera Professional i acorda mantenir el
nivell de desenvolupament personal i el grau personal consolidat.
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
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada del decret judicial favorable per als interessos de
la Diputació, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona, en el
procediment abreujat núm. 437/2010, que té per desistida a la part recurrent
senyor J. A., en el recurs contenciós administratiu contra la resolució de la Diputació
de Barcelona de data 22 de febrer de 2009 dictada pel President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Humans que va desestimar les al·legacions efectuades a la
proposta de resolució de la Comissió de Carrera Professional i acorda mantenir el
nivell de desenvolupament personal i el grau personal consolidat.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
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13.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 10 de Barcelona, en el procediment abreujat 339/2009 interposat pel
senyor M. A. G. L., contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 23
d’abril de 2009 desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials derivats de l’accident de circulació sofert el dia
24 d’octubre de 2008 a la carretera B-150 a causa d’una substància lliscant a la
calçada.- 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 Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, dictada
en el procediment abreujat núm. 339/2009, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor M. A. G. L., contra la resolució de la Diputació de
Barcelona de data 23 d’abril de 2009 desestimatòria de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de
circulació sofert el dia 24 d’octubre de 2008 a la carretera B-150 a causa d’una
substància lliscant a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina que no existeix una relació causal entre els danys soferts per l’actor i el
funcionament del servei públic, i, per tant, no es donen els supòsits legals exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
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
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, en el
procediment abreujat 339/2009 interposat pel senyor M. A. G. L., contra la resolució de
la Diputació de Barcelona de data 23 d’abril de 2009 desestimatòria de la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de
circulació sofert el dia 24 d’octubre de 2008 a la carretera B-150 a causa d’una
substància lliscant a la calçada.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
14.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 1 de Barcelona, en el procediment abreujat 473/2009-2 interposat per la
senyora M. R. E. T. contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 8 de
juny de 2009, desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial
interposada per la senyora E. en relació als danys soferts el dia 3 de setembre de
2008 mentre circulava per la carretera BV-2201, a causa de la topada contra un
porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.- La Junta, de conformitat
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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 Contenciós Administratiu número. 1 de Barcelona, dictada
en el procediment abreujat núm. 473/2009, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per la senyora M. R. E. T., contra la resolució de la Diputació
de Barcelona de data 8 de juny de 2009, desestimatòria de la reclamació de
responsabilitat patrimonial interposada per la senyora E. en relació als danys soferts el
dia 3 de setembre de 2008 mentre circulava per la carretera BV-2201, a causa de la
topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina que no existeix una relació causal entre els danys soferts per l’actora i el
funcionament del servei públic, i, per tant, no es donen els supòsits legals exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
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
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, en el
procediment abreujat 473/2009-2 interposat per la senyora M. R. E. T. contra la
resolució de la Diputació de Barcelona de data 8 de juny de 2009, desestimatòria de la
reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la senyora E. en relació als
danys soferts el dia 3 de setembre de 2008 mentre circulava per la carretera BV-2201,
a causa de la topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la
calçada.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
15.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria judicial
desfavorable pels interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat de Primera
Instància núm. 7 de l’Hospitalet de Llobregat que declara la finalització, per mort
de la demanda, del procediment ordinari núm. 52/2010, interposat per la
Diputació de Barcelona contra la senyora M. D. M. en reclamació de les rendes
pendents de satisfer a la Corporació pel període que abasta l’abril de 1990 fins al
gener de 2005, corresponents a les dues finques situades al carrer XXXX núm. X
i X de XXXXX, de les quals la Diputació és copropietària per meitat indivisa.- 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:
Vist el Decret judicial desfavorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat
de Primera Instància núm. 7 de l’Hospitalet de Llobregat que declara la finalització, per
mort de la demandada, del procediment ordinari núm. 52/2010, interposat per la
Diputació contra la senyora M. D. M. en reclamació de les rendes pendents de satisfer
a la Corporació pel període que abasta l’abril de 1990 fins al gener de 2005,
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corresponents a les dues finques situades al carrer XXXXX núm. X i X de XXXX, de
les quals la Diputació és copropietària per meitat indivisa.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina que no existeix una relació causal entre els danys soferts pels actors i el
funcionament del servei públic, i, per tant, no es donen els supòsits legals exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
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
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada del Decret judicial desfavorable per als interessos
de la Diputació, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 7 de l’Hospitalet de
Llobregat que declara la finalització, per mort de la demandada, del procediment
ordinari núm. 52/2010, interposat per la Diputació contra la senyora M. D. M. en
reclamació de les rendes pendents de satisfer a la Corporació pel període que abasta
l’abril de 1990 fins al gener de 2005, corresponents a les dues finques situades al
carrer XXXXX núm. X i X de XXXX, de les quals la Diputació és copropietària per
meitat indivisa.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat de Primera Instància núm. 7 de l’Hospitalet de
Llobregat als efectes legals oportuns.
Direcció de Relacions Internacionals
16.- Dictamen que proposa aprovar una minuta d’addenda al conveni específic
de col·laboració regulador de la subvenció atorgada a CGLU – Liban per al
desenvolupament del projecte “Programa de Apoyo a los Municipios
Libaneses”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En la sessió de data 22 de juliol de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va acordar aprovar l’atorgament d’una subvenció a Cités et Gouvernements
Locaux Unis, Liban-Sirie-Jordanie (en endavant, “CGLU-Líban”), per import de
tres-cents vint-i-tres mil cinc-cents vuit (323.508) €, per col·laborar en el finançament
del projecte “Programa de Apoyo a los Municipios Libaneses” (AJG 589/10).
En el mateix acte va ser aprovat el conveni de col·laboració regulador de l’esmentada
subvenció que, una vegada signat per les parts, està vigent des del 2 de setembre de
2010 (conveni 1207/10).
El Pacte Sisè del conveni de col·laboració recull els terminis i forma de justificació
d’aquesta, especificant, quant a la forma, que CGLU-Liban justificarà a la Diputació de
Barcelona amb un compte justificatiu amb aportació de justificants.

22/194

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Tanmateix, ateses les característiques del projecte subvencionat i l’import de la
subvenció atorgada, les parts han considerat oportú modificar la forma de justificació
especificada originalment en el conveni de col·laboració i, en conseqüència, substituir
el text del Pacte Sisè per un nou text que especifiqui les condicions de la nova forma
de justificació acordada: el compte justificatiu amb informe d’auditor.
Correspon a la Junta de Govern de la corporació, en virtut de l’establert a l’apartat c)
de l’epígraf 2.1.3 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del
Decret de la Presidència de data 16 de juny de 2010 i publicada al BOPB núm. 149, de
data 23 de juny de 2010, aprovar aquest acte.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta de l’addenda al conveni regulador de la subvenció atorgada
per la Diputació de Barcelona a Cités et Gouvernements Locaux Unis, Liban-SirieJordanie, destinada a col·laborar en el finançament del projecte “Programa de Apoyo a
los Municipios Libaneses”, el text literal de la qual és el següent:
“ADDENDA AL CONVENIO A FORMALIZAR CON CGLU-LÍBANO PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO “PROGRAMA DE APOYO A LOS MUNICIPIOS
LIBANESES”
ENTIDADES QUE INTERVIENEN
De una parte, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) Liban-Sirie-Jordanie, con
domicilio en Inmueble de la Municipalité de Jdeideh-Matn, 1èr étage, Jdeideh-Matn, Líban y
número de registro XXXX, representada por el Sr. Béchir Odeimi.
Y, de otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Catalunya 126 de
Barcelona (08008) y NIF XXXXX, representada por el Excm. Sr. Antoni Fogué Moya,
Presidente de la Diputación de Barcelona, a tenor de las competencias que le confiere el
Texto Refundido 1/2010 sobre delegación de competencias y atribuciones de órganos de la
Diputación de Barcelona, diferentes del Pleno (BOPB 149, de 23 de junio de 2010) y
asistido por la Secretaria General, Sra. Petra Mahillo García, en virtud de las facultades
reservadas en el Decreto de la Presidencia de la corporación de 22 de marzo de 2010
(BOPB núm. 52. de 31 de marzo de 2010).
ANTECEDENTES
I.-

Que desde el 2 de septiembre de 2010 está en vigor entre las partes el convenio de
colaboración para el desarrollo del proyecto “Programa de apoyo a los municipios
libaneses”.

II.- Que durante la ejecución del proyecto se ha identificado la necesidad de modificar la
forma de justificación establecida en el mencionado convenio y sustituir la cuenta
justificativa con aportación de justificantes por una cuenta justificativa con informe de
auditor.
III.- Que la minuta de la presente addenda ha sido aprobada por acuerdo de la Junta de
Gobierno en fecha [ ].
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Visto lo anteriormente expuesto, las partes, de común acuerdo y reconociéndose plena
capacidad para este acto, formalizan el presente Convenio que se regirá por los siguientes
PACTOS
Primero.- Modificación del Pacto Sexto
Las partes acuerdan modificar la forma de justificación de la subvención concedida por la
Diputación de Barcelona, que pasará de ser una cuenta justificativa con aportación de
justificantes a una cuenta justificativa con informe de auditor. En consecuencia, se sustituye
el texto original del Pacto Sexto del convenio de colaboración por el siguiente:
“Sexto.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN
6.1. CGLU-Líbano presentará una justificación parcial, antes del 31 de marzo de 2011, y
la justificación final antes del 31 de marzo de 2012, según la forma de cuenta justificativa
con informe de auditor, de conformidad con los modelos normalizados aprobados al
efecto.
6.2. La empresa que realizará el informe de auditoría en relación a la presente
subvención será DOUMANI & CO, con sede en Líbano, miembro independiente de
POLARIS Internacional.
6.3. El informe de auditor tendrá el contenido que se especifica a continuación:
1. “A los efectos previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones, aprobado mediante el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, he sido designado por la Oficina de Representación de la Organización
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos en el Líbano, CGLU-Líbano, con el
objeto de revisar la cuenta justificativa de la subvención otorgada mediante el acuerdo
número 589/10 de la Junta de Gobierno de la Diputación de Barcelona a CGLU –
Líbano y destinada a la realización del proyecto “Programa de Apoyo a los Municipios
Libaneses”.
Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, firmada por el beneficiario, se
acompaña a este informe. La preparación y presentación de la cuenta justificativa es
responsabilidad de CGLU-Líbano, concretándose mi responsabilidad en la realización
del trabajo que se menciona en el apartado 2 de este informe, previsto a
continuación.
2. El presente trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en el pacto 6º del convenio
de colaboración entre la Diputación de Barcelona y CGLU-Líbano y según la Norma
Internacional sobre los Servicios Relacionados “ISRS 4400” “Compromisos para la
realización de procedimientos acordados sobre la información financiera”, en los
cuales se fijan los procedimientos que se han de aplicar y el alcance de los mismos, y
ha consistido en las comprobaciones que de forma resumida se comentan a
continuación:
1. Revisión de la memoria de actividad realizada por CGLU-Líbano: el auditor
analizará el contenido de la memoria de actividad para garantizar su concordancia
con la justificación económica.
2. Revisión de la memoria económica abreviada elaborada por CGLU-Líbano: el
auditor revisará la totalidad de los gastos realizados para la realización de las
actividades subvencionadas, comprobando los extremos siguientes:
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2.1. Relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada con
identificación del acreedor, tipo de documento, importe y fecha de emisión,
realizada por CGLU-Líbano según modelo normalizado aprobado al efecto.
2.2. Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos
justificados y que estos documentos han estado reflejados en los registros
contables. A los efectos de esta revisión el auditor tendrá en cuenta los
siguientes requisitos:
2.2.1. Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil.
Los documentos justificativos deberán ser originales o fotocopias
compulsadas.
La documentación justificativa se presentará numerada por orden
cronológico y se corresponderá con la relación clasificada de gastos de
la actividad mencionada en el punto 1 anterior.
i.

Las facturas deberán contener los siguientes datos:

 Número de factura
 Fecha de expedición
 Nombre y apellidos, razón o denominación social completa de
quien expide la factura

 Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del
destinatario, que deberá ser CGLU-Líbano

 Número de identificación fiscal de quien expide la factura
 Descripción de las operaciones y su importe
En cuanto a la descripción de las operaciones, si no fuera lo
suficientemente clara, se acompañará de una nota explicativa
al efecto.
En el supuesto de que el importe de la factura conste en una
moneda diferente del EURO, se aplicará el tipo de cambio
correspondiente a la transferencia de pago, que será justificado
con un comprobante bancario. En su defecto, se aplicará el tipo
de
cambio
publicado
en
la
web
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

 Tipos impositivos aplicados
 Cuota tributaria que, en el caso de repercutirse,

deberá
consignarse por separado
 Fecha de realización de las operaciones objeto de facturación
 Fecha del pago de la factura. En el caso de que ésta sea
pagada en metálico o mediante cheque, deberá figurar en ella
el “recibí” del emisor de la misma junto con firma y sello.
No tendrán la consideración de documentos justificativos las
facturas “pro forma” o provisionales.
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ii.

Otros documentos de valor probatorio equivalente deberán
contener la siguiente información:
 Número, y en su caso, serie
 Número de identificación fiscal, así como el nombre y apellidos,
razón o denominación social de quien lo expide
 Tipo impositivo o la expresión “IVA (o impuesto equivalente)
incluido”.
 Importe total

iii.

Documentación específica:

 Recursos Humanos:
Se
entienden
por
gastos
de
recursos
humanos
subvencionables, las retribuciones al personal al servicio de la
entidad beneficiaria (incluidos las cuotas a la Seguridad Social
u organismo nacional equivalente), ya sean personal laboral o
eventual, siempre que sean proporcionales a la dedicación
asignada a la actividad subvencionada y estén vinculados a
ésta.
Podrán aportarse como documentos justificativos de estos
gastos los contratos laborales, nóminas o recibos de salarios y
otros complementos como convenios colectivos u otros
documentos que acrediten la percepción. También se
aportarán los documentos acreditativos de las cotizaciones a la
Seguridad Social u organismo equivalente, así como los
acreditativos de las retenciones realizadas.

 Viajes y estancias:
Sólo se admitirán los costes de viajes, transporte y alojamiento
que sean necesarios y estén directamente relacionados con la
ejecución de la actividad subvencionada.
Los documentos justificativos de dichos gastos deberán
especificar claramente el origen/destino y fechas de los viajes,
así como el nombre de las personas que viajan. Asimismo,
informarán del lugar, número de noches y nombre de las
personas que han precisado la contratación de alojamiento.
Únicamente serán elegibles los costes de viajes en clase turista
y el alojamiento en hoteles de categoría similar.
Las cuantías máximas de las dietas por alojamiento y
manutención, así como los importes máximos de kilometraje
subvencionables en el supuesto de utilizar vehículo propio, se
ajustarán a los baremos establecidos por cada entidad, los
cuales deberán ser acreditados por el responsable de la
misma.
Respecto al servicio de taxi, su uso será restrictivo y deberá
constar el motivo de su utilización.
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2.3. Que los gastos que integran la relación cumplen con los requisitos para
obtener la consideración de gastos subvencionable. Los gastos directos para
que sean elegibles deberán ser necesarios, responder a la naturaleza de la
actividad subvencionada y estar previstos en la descripción de las actividades
y el presupuesto presentados junto con la solicitud. La justificación económica
deberá adecuarse a los tipos de gastos y a las cuantías determinadas en
dichos documentos y, en su caso, a las modificaciones informadas y/o
autorizadas. Deberán corresponderse con actividades realizadas durante el
periodo de ejecución del proyecto, fijado en el Pacto Quinto anterior, así como
sus posibles prórrogas aprobadas por la Diputación de Barcelona.
2.4. Si se imputan gastos indirectos, el auditor comprobará que éstos no superan
el 7% de los gastos directos de la subvención otorgada.
2.5. En los supuestos en que una contratación externa supere los 12.000 € para
un gasto de suministros o prestación de servicios, CGLU-Líbano solicitará un
mínimo de 3 ofertas de diferentes proveedores y contratará la más ventajosa
económicamente. El auditor comprobará que la entidad dispone de un mínimo
de 3 ofertas de diferentes proveedores y una memoria que justifique
razonablemente la elección del proveedor en aquellos supuestos en que no
haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.
2.6. Que los gastos se han clasificado correctamente de conformidad con lo que
CGLU-Líbano estableció en el presupuesto presentado junto con la solicitud
de la subvención.
2.7. Que se da la coherencia necesaria entre los gastos justificados y la
naturaleza de las actividades subvencionadas.
3. El auditor solicitará a CGLU-Líbano una declaración que contenga la relación
detallada de otros recursos o subvenciones que financien la actividad
subvencionada con indicación del importe y procedencia para analizar una posible
incompatibilidad o un exceso de financiación. A estos efectos se valorará la
declaración de otros recursos de financiación presentada con la solicitud de la
subvención.
Dado que este trabajo no tiene la naturaleza de auditoria de cuentas, no expresamos
una opinión de auditoria en los términos previstos en la normativa.
3. El beneficiario ha puesto a mi disposición toda la información que le ha sido requerida
para la realización de nuestro trabajo con el alcance establecido en el parágrafo
anterior.
4. Como resultado del trabajo realizado, les informamos que no he observado hechos o
circunstancias que pudiesen suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de
las condiciones impuestas a CGLU-Líbano para la recepción de la subvención a que
se refiere el apartado 1 anterior.
Fecha:
Firma del auditor”
6.4. CGLU-Líbano está obligada a someterse a las actuaciones de comprobación y de
control financiero que realice la Intervención General de la Diputación de Barcelona y a
aportar toda la información que le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
relativas a la subvención concedida.”
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Segundo.- Mantenimiento de los pactos no mencionados en la addenda
El resto de pactos asumidos por las partes signatarias en el convenio original, que no han
estado modificados por los pactos anteriores de la presente addenda, se mantiene en vigor
tal y como fueron expresados en el mismo.
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman la presente addenda, por
duplicado y a un solo efecto, en los lugares y fechas que seguidamente se indican.”

Segon.- Notificar els acords precedents, relatius a l’atorgament d’una subvenció per
concessió directa per al desenvolupament del projecte “Programa de apoyo a los
municipios libaneses”, a Cités et Gouvernements Locaux Unis, Liban-Sirie-Jordanie,
(CGLU-LIBAN).
17.- Decret de la Presidència de data 3 de març de 2011 que resol esmenar un
error material de l’acord de la Junta de Govern de data 10 de febrer de 2011, pel
qual s’aproven les Bases Reguladores i la convocatòria de l’Espai de
Concertació de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat
Civil en l’àmbit de la sensibilització: Accions Puntuals (2011).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret,
que és del tenor literal següent:
1. ANTECEDENTS:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en la
sessió de 10 de febrer de 2011, van ser aprovades les Bases Reguladores i la
convocatòria de l’Espai de Concertació de la Diputació de Barcelona amb les
Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització: Accions Puntuals
(2011) (AJG 57/11).
Al punt 13, paràgraf tercer, de les esmentades bases, s’ha detectat un error material
en la referència a la primera data de presentació de sol·licituds, ja que on diu “31 de
març de 2010” hauria de dir “31 de març de 2011”.
En conseqüència, es proposa l’aprovació d’aquest acte per rectificar l’error material
detectat.
2. EMPARAMENT JURÍDIC:
Atès l’establert a l’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, respecte de la
potestat de l’administració de rectificar els errors materials dels seus actes;
I vist que, segons l’epígraf 1.1.1 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/10, de data 16 de juny de
2010, i publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010, és el President
l’òrgan competent per adoptar la present resolució amb caràcter d’urgència ja que la
primera data per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 31 de març de 2011.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la rectificació de l’error material de l’acord de la Junta de Govern
57/11, de 10 de febrer de 2011, en el sentit de canviar la data “31 de març de 2010”,
que es menciona al paràgraf tercer del punt 13 de les “Bases Reguladores de l’Espai
de Concertació de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat
Civil en l’àmbit de la sensibilització: Accions Puntuals (2011)”, per la de “31 de març de
2011”.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva
ratificació a la propera sessió que celebri.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les Bases Reguladores i
de la convocatòria, aprovades per l’acord de la Junta de Govern 57/2011 i rectificades
per aquesta resolució, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 del
ROAS.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
18.- Informe de Seguiment anual del pressupost per programes de l’any 2010.- La
Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de Seguiment anual del pressupost per
programes de l’any 2010.
19.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent onze
mil tres-cents noranta-un euros amb setanta-nou cèntims (111.391,79) € per a
finançar l’actuació local “Rehab. carrers i Masia can Morral” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament d’Abrera.- 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.
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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'Abrera, presentada en data
24/02/2011 per finançar la inversió “Rehab. carrers i Masia can Morral” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Abrera
Rehab. carrers i Masia can Morral
111.391,79 €
0%
10
14/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent onze mil tres-cents noranta-un euros
amb
setanta-nou
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.
20.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-cinc
mil vuit-cents noranta-cinc (25.895) € per a finançar l’actuació local
“Contenidors” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament
d’Abrera.- 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
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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'Abrera, presentada en data
23/12/2010 per finançar la inversió “Contenidors” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Abrera
Contenidors
25.895 €
0%
5
214/2010

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-cinc mil vuit-cents noranta-cinc 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.
21.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
vint-i-cinc mil set-cents vint (125.720) € per a finançar l’actuació local “Millora
Masia Can Camp” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
l'Ametlla del Vallès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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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 l'Ametlla del Vallès,
presentada en data 28/07/2010 per finançar la inversió “Millora Masia Can Camp” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Millora Masia Can Camp
125.720 €
0%
10
127/2010

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vint-i-cinc mil set-cents vint 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.
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22.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent mil
(100.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2008-2010” al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Bellprat.- 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 Bellprat, presentada en data
14/05/2010 per finançar la inversió “Inversions 2008-2010” 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.
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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Bellprat
Inversions 2008-2010
100.000 €
0%
10
64/2010
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent 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.
23.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Pista Voramar,
cobertura i condicionament” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Premià de Mar.- 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 Premià de Mar, presentada
en data 10/03/2011 per finançar la inversió “Pista Voramar, cobertura i
condicionament” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Premià de Mar
Pista Voramar, cobertura i condicionament
150.000 €
0%
10
24/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta 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.
24.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
setanta-quatre mil (74.000) € per a finançar l’actuació local “Pavelló poliesportiu,
2a f.” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Boi de
Lluçanès.- 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 Sant Boi de Lluçanès,
presentada en data 02/03/2011 per finançar la inversió “Pavelló poliesportiu, 2a f.” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
Pavelló poliesportiu, 2a f.
74.000 €
0%
10
16/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setanta-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.
25.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
trenta-tres mil vuit-cents quaranta-sis euros amb vuitanta cèntims (133.846,80) €
per a finançar l’actuació local “Equipament centre cívic” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.- 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 Santa Coloma de Cervelló,
presentada en data 03/03/2011 per finançar la inversió “Equipament centre cívic” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Equipament centre cívic
133.846,80 €
0%
10
18/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent trenta-tres mil vuit-cents quaranta-sis
euros amb vuitanta 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.
26.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setze mil
cent cinquanta-tres euros amb vint cèntims (16.153,20) € per a finançar l’actuació
local “Local social Sant Roc” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.- 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.
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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 Santa Coloma de Cervelló,
presentada en data 02/03/2011 per finançar la inversió “Local social Sant Roc” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Local social Sant Roc
16.153,20 €
0%
10
17/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setze mil cent cinquanta-tres euros amb
vint 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.
27.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import tretze mil
(13.000) € per a finançar l’actuació local “Tanca zona esportiva” al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Urbanització vorera camp
futbol”, a l’Ajuntament del Bruc.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 27/5/10, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament del Bruc, amb les següents condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Urbanització vorera camp de futbol
61.127,51 €
0%
10
54/2010
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En data 26/7/10 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 22/12/10, per destinar-ho a “Biblioteca, Tanca
zona esportiva”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
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 següent, que provindrà de la modificació del
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació ” Urbanització vorera camp futbol”
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament del Bruc
Tanca zona esportiva
13.000 €
0%
10
20/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de tretze mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de
l’aplicació del conveni signat en 26/7/10 si transcorregut el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció
per part de l’Ajuntament
28.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import
seixanta-un mil cent vint-i-set euros amb cinquanta-un cèntims (61.127,51) € per
a finançar l’actuació local “Urbanització vorera camp futbol” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar tretze mil (13.000) € a finançar
l’actuació “Tanca zona esportiva”, a l’Ajuntament del Bruc.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
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Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 27/5/10, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament del Bruc, amb les següents condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Urbanització vorera camp de futbol
61.127,51 €
0%
10
54/2010

En data 26/7/10 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 22/12/10, per destinar-ho a “Biblioteca, Tanca
zona esportiva”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
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.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 27/5/10 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament del Bruc
Urbanització vorera camp futbol
48.127,51 €

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20101/942A0/82120 en un import de tretze mil euros .
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
29.- Dictamen que proposa aprovar la rescissió unilateral per part de
l’Associació AVALON del conveni de cessió d’ús al seu favor del local situat a
l’immoble del carrer XXXX, número XX, de XXXX, signat amb data 6 de juliol de
2007.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist que la Fundació Pública Casa Caritat és propietària d’un immoble situat al carrer
XXXX, número XX, de XXX, que té naturalesa jurídica de bé patrimonial i que figura
inscrit a l’Inventari de Béns amb el codi d’actiu F000021 a nivell de terreny i amb el
codi d’actiu F000876 a nivell d’edifici, del qual forma part el local 2, que consta de
baixos i primera planta i té una superfície útil de 102 m2.
Vist que d’acord amb l’art. 8 del Text Refós dels Estatuts de l’organisme autònom local
Fundació Pública Casa de Caritat, la gestió dels immobles d’aquest organisme
s’encomana a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció de Gestió Immobiliària
Patrimonial, integrada a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària.
Vist que l’associació AVALON, associació de dones sense ànim de lucre promoguda
per la Gran Logia Femenina de Espanya que té per objectiu realitzar activitats de
recerca, de trobada i de divulgació, dels valors de la feminitat i la seva contribució al
progrés social, va sol·licitar a la Diputació de Barcelona a l’any 2007 disposar d’un
local en el qual desenvolupar les seves finalitats.
Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en
sessió de data 28 de juny de 2007, es va aprovar una minuta de conveni de cessió
d’ús a favor de l’associació AVALON de l’immoble descrit.
Vist que en data 6 de juliol de 2007 es va signar entre la Diputació de Barcelona i
l’associació AVALON el conveni de cessió d’ús de l’immoble descrit.
Vist que el pacte segon de l’esmentat conveni determina una durada de la vigència de
la cessió d’ús de quatre anys.
Vist que per escrit de data 24 de desembre de 2010 l’associació AVALON ha
comunicat a la Diputació de Barcelona la seva intenció de desocupar l’immoble cedit
en ús, degut a la necessitat de disposar d’un local més gran que doni cabuda a les
múltiples activitats que l’associació porta a terme, la qual cosa es produirà en data 31
de març de 2011.
Vist que és voluntat de la Diputació de Barcelona recuperar la possessió del local
descrit que ocupa l’associació AVALON.
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de
dates 21 i 22 de febrer de 2011, respectivament.
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Atès que el pacte quinzè del conveni de data 6 de juliol de 2007 contempla
expressament la possibilitat de que qualsevol de les parts pugui rescindir
unilateralment el conveni abans de l’arribada del termini pactat, mitjançant
comunicació per escrit a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos a la data
efectiva de rescissió.
Atès el què disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota
classe de béns.
Atès el què disposa l’article 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de
les Administracions Públiques, normativa bàsica, juntament amb els articles 203 i 219
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 8 i 72.1 del Reglament del
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que
respecta als principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials.
Atès el què disposen l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni
de les Administracions Públiques, normativa bàsica, en relació amb l’article 72.3 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels
ens locals, que admeten l’adjudicació directa com a procediment per a la utilització de
béns patrimonials, en funció de la prestació de serveis i promoció socials que facin
prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.
Atès el que disposa l’apartat 2.1.1.1 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en
execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010, de 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 eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar, amb efectes 1 d’abril de 2011, la rescissió unilateral per part de
l’associació AVALON del conveni de cessió d’ús al seu favor del local situat a
l’immoble del XXXXX, número XX, de XXXX, signat en data 6 de juliol de 2007.
Segon.- Recuperar, amb efectes 1 d’abril de 2011, la possessió de l’immoble descrit
en l’acord anterior, objecte de cessió d’ús a favor de l’associació AVALON.
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes.
30.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns mobles, que consten a
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a diverses entitats i Ajuntaments.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
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Amb motiu dels escrits de dates 6 de juliol de 2010 i 13 gener de 2011 enviats a
aquesta Oficina des de la Subdirecció de Logística i Oficina de Gestió Interna
d’aquesta Corporació, s’inicia la tramitació de l’expedient administratiu oportú per a la
cessió de diversos béns mobles per haver quedat obsolets.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 25 de
febrer de 2011, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la
Secretària general i la Interventora general, segons disposa l’art. 13, punt 2 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efectes no utilitzables.
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per a cap altre Servei o
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu
grau d’obsolescència.
Atès que l’entitat i l’Ajuntament s’han mostrat interessats en els esmentats béns, per
tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en el registre
especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per a la
cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades per al Ple de la
Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Vist el punt 2.1.1.3 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, segons el qual la cessió gratuïta de béns mobles no
utilitzables a d’altres administracions públiques o a entitats privades sense ànim de
lucre, és competència de la Junta de Govern.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva a la Junta de
Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a una entitat i un
Ajuntament, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb
el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic
de “baixa per cessió”.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a les entitats que tot seguit
es relacionen, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que
s’acompanya.
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de les entitats indicades, que haurà de ser notificada a la Diputació
de Barcelona.
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Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.
31.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten
a l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a diverses entitats i Ajuntaments.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Amb motiu dels escrits de dates 16 de novembre de 2010, 1 de desembre de 2010, 10
de gener de 2011 i 14 de febrer de 2011, enviats a aquesta Oficina des de la Direcció
de Serveis de Planificació Econòmica d’aquesta Corporació, on ens comuniquen que
s’ha de tramitar l’expedient administratiu oportú per a la cessió de diversos béns
informàtics per haver quedat obsolets.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 24 de
febrer de 2011, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la
Secretària general i la Interventora general, segons disposa l’art. 13, punt 2 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efectes no utilitzables.
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu
grau d’obsolescència.
Atès que diferents entitats i Ajuntaments s’han mostrat interessats en els esmentats
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en
el registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris
per a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades per al Ple
de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Vist el punt 2.1.1.3 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, segons el qual la cessió gratuïta de béns mobles no
utilitzables a d’altres administracions públiques o a entitats privades sense ànim de
lucre, és competència de la Junta de Govern.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva a la Junta de
Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats i
Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord
amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
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Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic
de “baixa per cessió”.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a les entitats que tot seguit
es relacionen, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que
s’acompanya, per un valor net de 0 €.
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de les entitats indicades, que haurà de ser notificada a la Diputació
de Barcelona.
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE
Servei d’Equipaments i Espai Públic
32.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENAT
EXTERIOR DEL MUNICIPI” (11/X/71191) de l’Ajuntament de Puigdàlber.- 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 Puigdàlber s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat Adequació de l'enllumenat exterior del municipi.
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.
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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/71191, 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 Puigdàlber
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Adequació de l'enllumenat exterior del municipi
2008
€
2009
€
Periodificació
2010
€
de l’aportació
2011
117.800
€
€
de la Diputació
2012
€
Total
117.800 €
€
Codi XBMQ:
11/X/71191
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 PUIGDÀLBER, 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 Puigdàlber i la Diputació de
Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat
Adequació de l'enllumenat exterior del municipi.

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
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PACTES
1.
1.1.

Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni
L’Ajuntament de Puigdàlber 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
Àmbit de suport del Pla de
concertació
Línia d’actuació
Política local que es fomenta
1.3.

Adequació de l'enllumenat exterior del municipi
Infraestructures i equipaments
Ordenació i gestió del territori
Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat

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
Suport econòmic
Aportació de la
Diputació (total):



Aportació de la Diputació
117.800 €

Periodificació
2011

117.800 €

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.
4.1.

Justificació de les despeses
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:
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- 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.
5.1.

Pagament
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.
6.1

Gestió i aplicació de romanents
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.
7.1.

Identificació de la font de finançament
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.
8.1.

Documentació tècnica
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.

48/194

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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.
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.
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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 públiques
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 117.800 €, 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.
33.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “MULTIEQUIPAMENT COMPLEX
OLIVERES” (11/X/71202) de l’Ajuntament e Santa Coloma de Gramenet.- 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 Santa Coloma de Gramenet s’han compromès a preacordar i desenvolupar
conjuntament la necessitat Multiequipament Complex Oliveres.
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.
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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/71202, 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 Santa Coloma de Gramenet
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Multiequipament Complex Oliveres
2008
€
2009
€
Periodificació de
2010
€
l’aportació de la
2011
300.000
€
€
Diputació
2012
€
Total
300.000 €
€
Codi XBMQ:
11/X/71202
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 COLOMA DE GRAMENET, 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.
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II.

En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la
Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament
la necessitat Multiequipament Complex Oliveres.

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.
1.1.

Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 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
Àmbit de suport del Pla de
concertació
Línia d’actuació
Política local que es fomenta
1.3.

Multiequipament Complex Oliveres
Infraestructures i equipaments
Ordenació i gestió del territori
Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat

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
Suport econòmic
Aportació de la
Diputació (total):



Aportació de la Diputació
300.000 €

Periodificació
2011

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.
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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.
4.1.

Justificació de les despeses
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.
5.1.

Pagament
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.
6.1.

Gestió i aplicació de romanents
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.
7.1.

Identificació de la font de finançament
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.
8.1.

Documentació tècnica
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 públiques
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 300.000 €, 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.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Viver i Serrateix, en resolució de l’expedient núm. 2010/9963.- 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 Viver i Serrateix, de data 21/10/2010, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 09/11/2010, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accessos existents i adequació de
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l'entorn., a la carretera BV-4235, del punt quilomètric 15+265 al 15+390, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Viver I Serrateix (Exp. núm. 2010/9963).
Atès l’informe tècnic emès, en data 28/02/2011, 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'accessos existents i adequació de l'entorn.
Atès el que disposa l’article 101 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:
•
•
•
•
•
•
•
•

En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una longitud mínima de 20 metres, comptats des de
l’aresta exterior de la calçada. 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·locaran a la carretera dos senyals R-301 amb limitació de 50
quilomètres/hora i P1-a i P1-b, aquestes senyals seran de 90 centimètres i de
nivell II. Als accessos 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
comptats des de l’aresta exterior de la calçada.”

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
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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 Viver i Serrateix, en relació amb l’expedient número
2010/9963.
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 Viver i Serrateix,
autorització d’obres de condicionament d'accessos existents i adequació de l'entorn, a
la carretera BV-4235, del punt quilomètric 15+265 al 15+390, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal de Viver i Serrateix (expedient número 2010/9963) 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.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Viver i Serrateix, amb domicili a
efectes de notificacions a Viver i Serrateix (08673), Casa Sant Pere, s/n, amb indicació
dels recursos procedents.
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. E. R. G., en resolució de l’expedient núm. 2011/980.- 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. E. R. G., de data 18/01/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 25/01/2011, pel qual es sol·licita autorització
d’obres d’instal·lació de mirall, a la carretera C-1413b, al punt quilomètric 3+600,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Quirze Safaja i d’obres
d’acondicionament d’accés existent, a la carretera C-1413b, al punt quilomètric 3+600,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Quirze Safaja (Exp. núm.
2011/980).
Atès l’informe tècnic emès, en data 01/03/2011, 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 mirall.
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Atès el que disposa l’article 101 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 complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
La distància mínima del mirall a la calçada serà d’1 metre.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
de la instal·lació, així com la seva reposició en cas de pèrdua a conseqüència d’un
accident o d’altres.”

”Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’acondicionament
d’accés existent.
Donat que es tracta d’un accés particular d’una única finca de la que s’estima una IMD
de 5 ó 6 veh/dia; donat que la IMD de la carretera és molt baixa (460veh/dia); donat
que les modificacions que proposa suposen una millora per la seguretat vial del tram i
atès el que disposa l’article 101 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 mateixa al llarg de l’accés
mitjançant un gual.
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 10 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.”

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.
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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. E. R. G., en relació amb l’expedient número 2011/980.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. E. R. G., autorització d’obres
d’instal·lació de mirall, a la carretera C-1413b, al punt quilomètric 3+600, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Sant Quirze Safaja i d’obres d’acondicionament
d’accés existent, a la carretera C-1413b, al punt quilomètric 3+600, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Sant Quirze Safaja (Exp. núm. 2011/980), 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 al Sr. E. R. G., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXXX, XXXX, XX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, en resolució de l’expedient núm. 2011/1250.- 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 Consell Comarcal del Vallès Oriental, de data 26/01/2011, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 31/01/2011, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera
C-1413b, al punt quilomètric 2+940, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Sant Quirze Safaja (Exp. núm. 2011/1250).
Atès l’informe tècnic emès, en data 11/03/2011, 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.
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Atès el que disposa l’article 101 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 tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.

•

Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).

•

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.”

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 2011, 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 pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, en relació amb l’expedient número
2011/1250.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Consell Comarcal del Vallès Oriental,
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera C-1413b, al
punt quilomètric 2+940, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Quirze
Safaja (expedient número 2011/1250) 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 Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb
domicili a efectes de notificacions a Granollers (08401), carrer Miquel Ricoma, 46, amb
indicació dels recursos procedents.
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització a favor de l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola, en resolució de l’expedient núm. 2011/1258.- 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 dels Hostalets de Pierola, de data 21/01/2011, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 28/01/2011, pel qual
es sol·licita autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera B-231, al
punt quilomètric 1+020, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Esparreguera
(Exp. núm. 2011/1258).
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 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.
Se 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.”

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.
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, 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 dels Hostalets de Pierola, en relació amb l’expedient
número 2011/1258.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament dels Hostalets de
Pierola, autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera B-231, al
punt quilomètric 1+020, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Esparreguera
(expedient número 2011/1258) 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.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb
domicili a efectes de notificacions als Hostalets de Pierola (08781), Plaça Cal Figueres,
1, amb indicació dels recursos procedents.
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Masia Restaurante Mas Garó, en resolució de l’expedient núm. 2011/1426.- 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 Masia Restaurante Mas Garó, de data 01/02/2011, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 01/02/2011, pel qual es
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sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV1202, al punt quilomètric 9+730, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal
d’Abrera (Exp. núm. 2011/1426).
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/02/2011, 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 disposa l’article 101 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:
•
•
•
•
•
•
•

En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres.
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 20 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.
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.”

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.
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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 Masia Restaurante Mas Garó, en relació amb l’expedient número
2011/1426.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Masia Restaurante Mas Garó,
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-1202, al
punt quilomètric 9+730, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Abrera
(Expedient número 2011/1426), 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 Masia Restaurante Mas Garó, amb domicili a
efectes de notificacions a XXXX, XXXX, amb indicació dels recursos procedents.
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en resolució de l’expedient núm.
2011/1535.- 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 Sant Cugat del Vallès, de data 31/01/2011, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 07/02/2011, pel qual
es sol·licita autorització d’obres d’anivellació pasos vianants per adaptarlos als
col·lecius amb invalidesa, a la carretera BV-1462, del punt quilomètric 10+180 al
10+184, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès
(Exp. núm. 2011/1535).
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/02/2011, 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 d’anivellació pasos
vianants per adaptarlos als col·lectius amb invalidesa.
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Atès el que disposa l’article 101 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 complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a
executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència.
Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera
i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera.”

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 Sant Cugat del Vallès, en relació amb l’expedient
número 2011/1535.
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 Sant Cugat del
Vallès, autorització d’obres d’anivellació pasos vianants per adaptarlos als col·lecius
amb invalidesa, a la carretera BV-1462, del punt quilomètric 10+180 al 10+184,
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès (expedient
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número 2011/1535) 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.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Cugat del Vallès (08172), Plaça de la Vila, 1,
amb indicació dels recursos procedents.
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2011/1845.- 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 Barcelona, de data 14/02/2011, que ha tingut entrada
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 21/02/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’instal·lació de mirall, a la carretera BV-1462, al punt quilomètric 1+690,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Barcelona (Exp. núm.
2011/1845).
Atès l’informe tècnic emès, en data 01/03/2011, 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 mirall.
Atès el que disposa l’article 101 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 complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
La distància mínima del mirall a la calçada serà d’1 metre.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
de la instal·lació, així com la seva reposició en cas de pèrdua a conseqüència d’un
accident o d’altres.”

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.
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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 Barcelona, en relació amb l’expedient número
2011/1845.
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 Barcelona,
autorització d’instal·lació de mirall, a la carretera BV-1462, al punt quilomètric 1+690,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Barcelona (expedient número
2011/1845) 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.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Barcelona, amb domicili a
efectes de notificacions a Barcelona (08017), Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, 55-95,
amb indicació dels recursos procedents.
41.- Dictamen que desestima parcialment la sol·licitud d’anul·lació de
l’autorització de la Junta de Compensació del Sector de Sant Pau de Riu Sec, en
resolució de l’expedient núm. 2010/5015.- 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’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 24 de
febrer de 2011, d’autorització a la Junta de Compensació del Sector de Sant Pau de
Riu Sec d’obres de construcció de nou accés, al punt quilomètric 4+720 al 6+000,
ambdós marges; urbanització Sant Pau de Riu Sec, al punt quilomètric 4+600 al
6+300, ambdós marges; instal·lació de col·lector d'aigües pluvials, al punt quilomètric
4+720 al 5+370, ambdós marges; instal·lació d'enllumenat amb paral·lelisme, al punt
quilomètric 4+600 al 5+440, ambdós marges; instal·lació d'enllumenat, al punt

67/194

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

quilomètric 4+600 al 4+601, ambdós marges; instal·lació de conducció elèctrica de MT
fent paral·lelisme, al punt quilomètric 4+600 al 5+260, ambdós marges; instal·lació de
conducció d'aigua potable amb encreuament i paral·lelisme, al punt quilomètric 4+720
al 5+260, ambdós marges; instal·lació de conducció de gas amb paral·lelisme, al punt
quilomètric 4+600 al 5+260, marge esquerre; instal·lació de conducció telefònica fent
paral·lelisme, al punt quilomètric 4+600 al 5+260, marge esquerre; instal·lació de
conducció de reg, al punt quilomètric 4+600 al 5+260, marge esquerre; instal·lació de
conducció de reg, al punt quilomètric 4+920 al 5+260, marge esquerre; instal·lació
d'enllumenat amb encreuament, a la carretera BV-1414, al punt quilomètric 5+260 al
5+261, ambdós marges; instal·lació d'enllumenat amb encreuament, al punt
quilomètric 5+440 al 5+441, ambdós marges, a la carretera BV-1414, tram no urbà, al
terme municipal de Sabadell (Exp. núm. 2010/5015), que s’havia de dur a terme
d’acord amb el plec de condicions tècniques generals i segons les condicions de
l’informe tècnic, emès en data 27 de gener de 2001 i que es transcriu a continuació:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de:
Construcció de nou accés (4 unitats)
Urbanització Sector Sant Pau de Riu Sec
Instal·lació de col·lector d'aigües pluvials
Instal·lació d'enllumenat amb encreuament i paral·lelisme
Instal·lació de conducció elèctrica de MT fent paral·lelisme
Instal·lació de conducció de gas amb paral·lelisme
Instal·lació de conducció telefònica fent paral·lelisme
Instal·lació de conducció de reg
Instal·lació de conducció d'aigua potable amb encreuament i paral·lelisme
Atès el que disposa l’article 101 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:
GENERALS A TOTA L’OBRA
•

•
•

•

•

Qualsevol tipus de desviament provisional ha de ser objecte d’informe previ per
part d’aquesta Gerència. S’haurà de documentar mitjançant plànols de planta que
incloguin els traçats i senyalització provisional, així com una planificació amb la
duració dels treballs.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
Tots els trams en desmunt previstos dels vials titularitat de la Diputació de
Barcelona hauran de disposar de cuneta revestida de formigó d’amplada mínima
d’1 metre i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V) formada per 20 cm de formigó HA-25
i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm.
Pel que fa a la senyalització, tots els senyals seran de dimensions mínimes de 90
cm i reflexives nivell II. En quan a la senyalització horitzontal la pintura de les
línies serà del tipus termoplàstica en calent i la simbologia amb pintura de dos
components en fred.
Es protegiran tots els desnivells superiors a 3 m amb una protecció tipus N2 (o
superior en cas que normativament sigui necessària)
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•

•
•

Es durà a terme per part de Diputació de Barcelona, independentment del control
de qualitat portat a terme per la Direcció de l’obra, el control de qualitat de les
diferents unitats d’obra dels elements que posteriorment hagin de ser competència
de Diputació de Barcelona. A tal efecte, es facilitarà l’accés a l’obra del personal
designat per aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat pel
seguiment del control de qualitat.
Es demoliran i escarificaran tots els sobrants de vial de l’actual carretera BV-1414
originats per aquesta actuació.
Un cop finalitzades les obres es procedirà a la recepció de les mateixes, així com
dels nous elements objecte de l’autorització, per part del titular de la via en el
moment de la seva finalització. Fins aquell moment, serà responsabilitat del
Promotor el manteniment de la nova vialitat.

EN RELACIÓ A L’ENLLAÇ AMB L’AEROPORT
•
•
•
•
•
•
•
•

El Tram del vial 11 comprès entre el PK 0+040 i el PK 0+100 disposarà d’un
pendent màxim del 8%.
Es perllongarà tot el possible aquest vial en la incorporació amb el vial 1 (actual
carretera en direcció Sabadell) per incrementar el tram d’incorporació amb els
vehicles que provenen de Barcelona.
El vial que prové de l’aeroport i que s’incorpora al vial 11 ha de disposar de
visibilitat suficient per garantir aquesta incorporació amb seguretat.
Es perllongarà la protecció de barrera de formigó existent tipus New Jersey fins
haver superat la incorporació del vial 11 a l’actual carretera.
Cal definir els nous punts de desguàs d’aquests vials, en especial del vial 11 i de
la zona compresa entre aquest vial i la carretera actual, així com la canalització
fins a un punt de desguàs.
Previ a l’entrada en servei del vial 11 caldrà aportar els resultats de la prova de
càrrega de l’estructura per el seu vist-i-plau, així com disposar de les contencions
previstes.
Previ a la seva col·locació s’haurà d’aportar el plànol de la senyalització
informativa prevista per la seva validació.
L’estructura del ferm en aquesta zona ha de respondre a un tipus T1. L’ús de
bases amb sol-ciment fetes “in situ” ha de ser objecte d’un estudi i seguiment
especial.

EN QUAN A L’ÀMBIT DE REMODELACIÓ DE LA CARRETERA BV-1414
•

•
•
•

Pel que fa als serveis, no poden existir cap tipus de paral·lelisme per sota calçada,
ni tan sols els d’aigües pluvials, els quals hauran de discórrer per l’interior de la
vorera si existeix i en la resta de casos preferiblement fora de la zona de domini
públic.
En els encreuaments de calçada la generatriu superior de la conducció estarà a
una fondària mínima d’1 metre respecte la rasant de la calçada.
En quan a la xarxa de desguàs, tots els embornals han de disposar de reixa
abatible.
Les lluminàries de la xarxa d’enllumenat es col·locaran fora dels illots centrals, fora
d’illetes i fora de rotondes. Els bàculs hauran d’estar protegits.
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•
•

L’estructura del ferm en aquesta zona ha de respondre a un tipus T2. L’ús de
bases amb sol-ciment fetes “in situ” ha de ser objecte d’un estudi i seguiment
especial.
En quan a la senyalització, els passos de vianants i ciclistes han de disposar de
les mesures de seguretat addients (instal·lacions semafòriques, elements de
reducció de velocitat, etc). Hi havent de ser objecte d’informe específic en cada
cas previ a la seva implementació.

Vist l’escrit de data 16 de març de 2011 de la Junta Junta de Compensació del Sector
de Sant Pau de Riu Sec, en el que es sol·licita l’anul·lació de l’autorització atorgada
al·legant que aquestes obres de moment no es duran a terme.
Atès l’informe, emès en data 16 de març de 2011, pels tècnics de la gerència de
Serveis d’Infraestrucutres Viàries i Mobilitat, sel següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’anul·lació de de
l’autorització atorgada a la Junta de Compensació del Sector de Sant Pau de Riu Sec
amb número d’expedient 2010/5015 s’informa que les actuacions que no han estat
executades a data d’avui i, que per tant, ponden ser objecte d’anul·lació, són les
següents:
-

Instal·lació de col·lector d’aigües pluvials
Instal·lació d’enllumenat amb encreuament i paral·lelisme
Instal·lació de conducció elèctrica de MT fent paral·lelisme
Instal·lació de conducció de gas amb paral·lelisme
Instal·lació de conducció telefònica fent paral·lelisme
Instal·lalció de conducció de rec
Instal·lalció de conducció d’aigua potable amb encreuament i paral·lelisme

Axí mateix, s’informa que per la resta de l’obra en execució són vàlides les condicions
establertes en l’autorització llevat dels quatre primers punts dels condicionanst de
l’àmbit “remodelació de la carretera BV-1414”,”
Atès que les actuacions relatives a l’obertura d’accessos i
autoritzades en data 24 de febrer ja s’han iniciat.

obres d’urbanització

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2010,
l’atorgament de l’autorització comportà una liquidació de taxes per un import de
50,63€, per informe o expedient; 303,84 €, per ocupació i aprofitament de les vies
provincials i la seva zona de domini públic per accessos superiors a 4 metres
d'amplada; 1.670,79 €, per concessió d'autorització en trams no urbans de carretera
per conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat, clavegueram, telefòniques i
altres de similars, incloent-hi els túnels, per la implantació de càmares de registre o
similars; 63,30 €, per concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per
conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat, clavegueram, telefòniques i altres
similars, incloent-hi els túnels, superior a 1 metre quadrat de secció; 160.857,76 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
conduccions subterrànies
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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 de data 16 de març de 2011, 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 d’anul·lació de l’autorització atorgada de Compensació del Sector de Sant
Pau se Riu Sec en data 24 de febrer de 2011 a la Junta (expedient número
2010/5015).
Segon.- Estimar parcialment, en conseqüència, la sol·licitud d’anul·lació de
l’autorització abans esmentada en el sentit de deixar-la sense efecte pel que fa a les
obres d’instal·lació de col·lector d’aigües pluvials, d’instal·lació d’enllumenat amb
encreuament i paral·lelisme, d’instal·lació de conducció elèctrica de MT fent
paral·lelisme, d’instal·lació de conducció de gas amb paral·lelisme, d’instal·lació de
conducció telefònica fent paral·lelisme, d’instal·lalció de conducció de rec i
d’instal·lalció de conducció d’aigua potable amb encreuament i paral·lelisme.
Tercer.- Rectificar les taxes liquidades amb motiu de l’atorgament de l’autorització
atorgada en data 24 de febrer de 2011, que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2010, passen a ser de 354,47 € desglossats en els següents conceptes:
50,63 €,per informe o expedient i 303,84 €, per ocupació i aprofitament de les vies
provincials i la seva zona de domini públic per accessos superiors a 4 metres
d'amplada.
Quart.- Notificar la present resolució a la Junta de Compensació del Sector de Sant
Pau de Riu Sec, amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, carrer XXXX, XX,
amb indicació dels recursos procedents.
ÀREA D’ESPORTS
Gerència de Serveis d’Esports
42.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb
l’Ajuntament de Sabadell per a l’actuació “Pista polivalent al recinte poliesportiu
de Gràcia”, per un import de dos-cents setanta-vuit mil sis-cents quaranta-sis
euros amb vint-i-nou cèntims (278.646,29) € en el marc del Pla de Concertació
XBMQ 2008-2011.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
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Delegat de l’Àrea d’Esports, 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 Sabadell s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat
“Pista polivalent al recinte polisportiu de Gràcia”.
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 5.1 k) en concordança amb 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 núm. 6023/2010 de data 16 de juny
de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 23 de juny de 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 (Codi 11/X/71026), d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC PER A L’ACTUACIÓ “PISTA POLIVALENT AL RECINTE
POLISPORTIU DE GRÀCIA” AJUNTAMENT DE SABADELL. PLA DE CONCERTACIÓ
XBMQ.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. Sr. President, Antoni Fogué i
Moya, i facultat d’acord amb la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’Òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB
núm. 149, de 23 de juny de 2010; assistit per la secretària delegada, Sra. Rosa M. Artiaga
Gil, en virtut de les facultats conferides en el Decret de la Presidència de la Corporació de
data 22 de març de 2010 de delegació de funcions (BOPB núm. 77, de 31 de març de
2010).
AJUNTAMENT DE SABADELL, representat per l’Il·lm. Sr. Alcalde, Manuel Bustos Garrido,
assistit pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. Emili Tapias i Sola.
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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 Sabadell i la Diputació de
Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat
“Pista polivalent al recinte polisportiu de Gràcia”.

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 Acord de Junta de
Govern de data xx de xxxx de 2011.

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.
1.1.

Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni
L’Ajuntament de Sabadell 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
Àmbit de suport del Pla de
concertació
Línia d’actuació
Política local que es fomenta
1.3.

Pista polivalent al recinte polisportiu de Gràcia
Infraestructures i equipaments
Cooperació esportiva amb el món local
Política esportiva

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:
Aportació de la Diputació Periodificació
Tipus de suport
Econòmic
278.646,29 €
2.011
Aportació de la
278.646,29 €
Diputació (total):
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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.
4.1.

Justificació de les despeses
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/xbmq. 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.
5.1.

Pagament
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de
justificacions per part de l’ens beneficiari., mitjançant les següents modalitats:
- Abonament de la totalitat de l’aportació, un cop justificades despeses d’execució
d’obra per un import igual o superior a l’aportació de la Diputació de Barcelona
(Fitxa XG-0103).
- De forma fraccionada: s’abonarà l’import de les despeses d’execució justificades
(Fitxa XG-0103), fins a exhaurir l’aportació de la Diputació de Barcelona.
En ambdós casos, un cop finalitzada l’obra de forma completa, l’ens local beneficiari
farà arribar a l’Àrea d’Esports, en el termini màxim de dos anys comptadors a partir
del cobrament de la totalitat de l’aportació de la Diputació de Barcelona, l’acta de
recepció i el corresponent projecte de gestió.
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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.
6.1

Gestió i aplicació de romanents
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.
7.1

Identificació i senyalització
L’ens local es compromet a aplicar les previsions de les instruccions de senyalització
d’actuacions del Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa
de la Diputació de Barcelona en les actuacions de difusió (dispositius de comunicació,
instal·lacions, tríptics, fulletons) que es realitzin en relació amb l’actuació cofinançada.

7.2.

Així mateix, l’ens local ha de vetllar per la instal·lació d’un senyal d’obres relatiu a
l’actuació cofinançada, d’acord amb els models i les característiques tècniques de les
Instruccions de senyalització.

8.
8.1.

Documentació tècnica
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/xbmq.
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
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
11.1. 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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11.2. 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 públiques
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.”

Segon.- Aprovar una despesa de dos-cents setanta-vuit mil sis-cents quaranta-sis
euros amb vint-i-nou cèntims (278.646,29) € amb càrrec a l’aplicació G/41100-342A076260 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona vigent per a
l’exercici 2011.
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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.
43.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del pacte 2 del conveni per a
l’actuació “Adequació i construcció d’equipaments esportius”, formalitzat el 6 de
juliol de 2010 amb l’Ajuntament de Sabadell, en el sentit de reduir l’aportació de
la Diputació de Barcelona a un milió set-cents vint-i-un mil tres-cents
cinquanta-tres euros amb setanta-un cèntims (1.721.353,71) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Esports,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 13 de maig de
2010, va aprovar la formalització d’un conveni específic amb l’Ajuntament de Sabadell,
en el marc del Protocol General “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011,
per a l’actuació “Adequació i construcció d’equipaments esportius”, per un import de
2.000.000 €, que es va signar el 6 de juliol de 2010.
Vist que l’Ajuntament de Sabadell ha sol·licitat que l’import de l’esmentat conveni es
redueixi en 278.646,29 €, per tal de destinar-los a una altra actuació, l’Àrea d’Esports
de la Diputació de Barcelona considera oportú atendre l’esmentada petició.
Vist el punt 5.1 k) en concordança amb 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 núm. 6023/2010 de data 16 de juny
de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar el pacte 2 del conveni específic, subscrit en data 6 de juliol de 2010
amb l’Ajuntament de Sabadell, en el marc del Protocol General “Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011, per a l’actuació “Adequació i construcció
d’equipaments esportius”, per un import de 2.000.000 €, i aprovat per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en la sessió de data 13 de maig de 2010 en el
sentit de reduir el seu import en 278.646,29 €, restant l’aportació de la Diputació de
Barcelona fixada en 1.721.353,71 €.
Segon.- Alliberar la quantitat de dos-cents setanta-vuit mil sis-cents quaranta-sis euros
amb vint-i-nou cèntims (278.646,29) €, amb càrrec a l’aplicació G/41100-342A0-76260
del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona vigent per a l’exercici
2011.
Tercer.- Mantenir en la seva integritat la resta de clàusules del conveni de referència.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
44.- Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus de desenvolupament del
projecte de servei d’orientació jurídica a subscriure amb els municipis que
acolliran el servei.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar Social, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
L’actual context de crisi econòmica està comportant que els serveis socials municipals
estiguin registrant un important increment en el nombre de demandes de primeres
visites. Una bona part d’aquestes visites estan motivades per problemàtiques que
requereixen d’un assessorament de tipus jurídic.
Per aquest motiu l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona ha estat
col·laborant des de l’any 2009 amb els diferents Col·legis d’Advocats de la Província
en la creació de serveis d’assessorament en matèria d’habitatge i endeutament d’àmbit
supramunicipal.
Els municipis que acolliran els punts d’orientació jurídica i les seves àrees d’influència,
així com el nombre d’hores setmanals de servei per a cada punt d’orientació seran
designats per la Diputació de Barcelona i el
respectiu Col·legi d’Advocats,
conjuntament.
Entre els pactes establerts amb els Col·legis d’Advocats s’estableix que correspondrà
a la Diputació de Barcelona la formalització dels convenis amb els municipis acollidors
del servei.
Atès 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent:
ACORD
Aprovar el conveni tipus de desenvolupament del projecte de servei d’orientació
jurídica, a subscriure amb els municipis que acolliran el servei, d’acord amb la minuta
que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE
................................ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER AL FUNCIONAMENT D’UN
SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA A LA CIUTADANIA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta delegada de l’Àrea de
Benestar Social, Il.lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, i facultada d’acord amb la Refosa
1/2010 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; assistida per la
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secretària delegada, Sra. Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació de 22 de març de 2010, publicat al BOPB núm.
77, de 31 de març de 2010.
AJUNTAMENT DE ...................., representat per l’alcalde, ............................., assistit per la
secretària de l’Ajuntament, ...................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La normativa vigent d’assistència jurídica gratuïta, i en particular l’article 17 del Decret
252/1996, estableix que els col·legis d’advocats disposaran de serveis
d’assessorament i orientació jurídica als ciutadans/es, els quals donaran també
l’assessorament i orientació previs al procés a qui pretengui reclamar la tutela judicial
dels seus drets i interessos quan tingui per objecte evitar el conflicte processal o
analitzar la viabilitat de la pretensió, previst a l’article 6.a de la Llei d’Assistència
Jurídica Gratuïta.

II.

Que al llarg dels darrers anys s’ha posat de manifest un increment considerable del
número de demandes de l’esmentat servei, així com la necessitat d’apropar-lo als
ciutadans/es mitjançant la creació de punts de servei d’orientació jurídica als
municipis.

III.

Que per decret del president de la Diputació de Barcelona de data ......................., es
va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre ......................................... i la
Diputació de Barcelona per al funcionament d’un servei d’orientació jurídica als
ciutadans/es.

IV.

Que l’Ajuntament de ............................. ha manifestat el seu interès en participar en el
servei d’orientació jurídica als ciutadans/es.

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.- Constitueix l’objecte del present conveni l’establiment d’un punt d’orientació
jurídica al municipi de .......................... adreçat als ciutadans/es d’aquest municipi i de la
seva àrea d’influència que ho sol·licitin per tal de proporcionar-los un primer consell
orientador, no directiu i gratuït, relatiu a aspectes jurídics que puguin derivar-se de l’actual
situació de crisi, així com informar de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o
altres sistemes alternatius de resolució de conflictes per tal d’evitar el conflicte processal o
analitzar la viabilitat de la pretensió.
Els temes concrets al que es donaran resposta, des d’aquests serveis, són els que tenen a
veure amb els drets i deures derivats del compliment de les obligacions contractuals,
subministraments a l’habitatge, relacions arrendatícies i les derivades de la compra o
atorgament d’hipoteques d’habitatges i dret família.
S’exceptuen les matèries vinculades amb el dret del treball, seguretat social i estrangeria
atès que aquests camps tenen més delimitats els seus circuits.
Així mateix el servei proporcionarà informació respecte a la documentació necessària per a
sol·licitar el dret a l’assistència jurídica gratuïta, d’acord amb el que estableixen les
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prescripcions de la Llei d’assistència jurídica gratuïta i el Decret 252/1996 de 5 de juliol,
quedant exclosa però, la tramitació de l’esmentada sol·licitud.
Segon.- La prestació d’aquest servei, realitzat per lletrats/des, designats/des pel Col·legi
d’Advocats de ................, es portarà a terme a la seu fixada per l’Ajuntament i en els dies i
hores que es detallen a continuació:
Municipi que acollirà
el servei

Municipis
beneficiaris

Horari de prestació
del servei

Població
beneficiària

El total d’hores de prestació serà de ................. hores setmanals.
Tercer.- L’Ajuntament de .............................. es compromet a donar cobertura a les
necessitats que es relacionen en els dies i hores acordats per a la prestació del servei.
 Espai: L’espai ha de ser suficient per ubicar una taula de despatx amb un mínim de
privacitat per poder resoldre les consultes que es dirigeixin.
 Mobiliari:
– Taula de despatx
– Cadira per al lletrat/da
– Dues cadires pels usuaris
– Prestatge/Armari per l’arxiu temporal dels expedients que s’iniciïn
 Informàtica i comunicació:
– Una línia telefònica.
– Connexió a Internet.
– PC.
 Recursos humans:
– Un administratiu amb les següents funcions:
o Recepció de l’usuari
o Gestió de l’agenda de visites per a tots els ajuntaments de l’àrea d’influència
del municipi acollidor del SOJ
o Auxili per a la recepció de documentació que hagi estat sol·licitada
L’Ajuntament de .............................. haurà d’incorporar els logotips, signes i llegendes,
del..................... i la Diputació de Barcelona, en tota la documentació i propaganda
generada per l’activitat conveniada.
Quart.- Correspon a la Diputació de Barcelona la coordinació i seguiment del servei així
com el control de qualitat del mateix.
Cinquè.- La vigència d’aquest conveni s’estendrà des .................. i fins................, que és el
període de vigència del conveni de col·laboració entre el ........................................ i la
Diputació de Barcelona per al funcionament d’un servei d’orientació jurídica als
ciutadans/es.
Sisè.- Seran causes d’extinció del conveni l’incompliment total o parcial dels pactes
subscrits, l’incompliment de les disposicions legals d’aplicació i la finalització de la seva
vigència d’acord amb el pacte cinquè.
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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45.- Dictamen que proposa modificar les “Bases de participació en el programa
d’arranjaments d’habitatges per a la gent gran de la província de Barcelona”, en
el sentit d’ampliar fins el 29 d’abril de 2011 el termini de presentació de
sol·licituds de participació en el programa, tant per als municipis que vulguin
participar per primera vegada com per a aquells municipis que hagin participat
en el període 2009-2011.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar Social, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 24 de
febrer de 2011 va aprovar, entre d’altres, un dictamen, pel qual s’aprovaven les “Bases
de participació en el programa d’arranjaments d’habitatges per a gent gran de la
província de Barcelona”
Aquestes Bases han estat publicades al BOPB de data 11 de març de 2011.
Vist que les “Bases de participació en el programa d’arranjaments d’habitatges per a
gent gran de la província de Barcelona”, estableixen com a data límit de participació en
el programa, el 31 de març de 2011, tant per als municipis que vulguin participar per
primera vegada com per a aquells que hagin participat en el període 2009-2010.
Atès que es considera insuficient el termini atorgat a les Bases per a la formalització
de la participació en el programa.
Atès que una ampliació d’aquest termini retardarà tot l’expedient i afectarà al nombre
d’arranjaments que es podran dur a terme durant l’anualitat 2011 en el sentit que no
se’n poden realitzar un 40% tal i com disposen les Bases, sinó un 24%
Vist el punt 2.1.3.a) 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció del següents:
ACORDS
Primer.- Modificar les “Bases de participació en el programa d’arranjaments
d’habitatges per a la gent gran de la província de Barcelona”, en el sentit d’ampliar fins
el 29 d’abril de 2011 el termini de presentació de sol·licituds de participació en el
programa, tant per als municipis que vulguin participar per primera vegada com per a
aquells municipis que hagin participat en el període 2009-2011 i en el sentit de
modificar el compromís d’execució d’arranjaments durant el 2011 per tal de que sigui
un mínim d’un 24% dels preassignats per a tot el període.
Segon.- Publicar la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per al
seu general coneixement.
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ÀREA DE CULTURA
Gerència de Serveis de Biblioteques
46.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en l’àmbit de l’assistència tècnica i
cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en relació a la
Biblioteca d’aquest municipi.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel President Delegat de l’Àrea de Cultura, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els
seus municipis del servei de biblioteca pública.
L’article 26 1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local de l’Estat i
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu art. 67 b), estableixen la biblioteca pública
com a servei municipal.
L’article 36 2.b) de l’esmentada Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
92.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
En aquest sentit, i a l’objecte de cooperar amb l’Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor, es creu convenient la signatura del conveni que a la part resolutiva del
present acord es transcriu en relació a la Biblioteca d’aquest municipi, que recull
l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació de
Barcelona ofereix en relació a la biblioteca pública.
En conseqüència, el gerent de Serveis de Biblioteques estima que l’Il·lm. president
delegat de l’Àrea de Cultura podria trametre a la Junta de Govern el següent
ACORD
Aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en l’àmbit de
l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en
relació a la Biblioteca d’aquest municipi, d’acord amb la minuta del conveni que a
continuació es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR EN RELACIÓ A LA BIBLIOTECA
D’AQUEST MUNICIPI
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l'Àrea de Cultura,
Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador, facultat d’acord amb la Refosa 1/2010 publicada
en el BOP núm. 149, del 23/06/2010, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, assistit per la Secretaria Delegada.
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AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR, representat per l’alcalde president,
Il·lm. Sr. Francesc Tella Macià, assistit per la secretària d’aquest Ajuntament Sra. Núria
Fàbregas Pujadas.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir,
convertir-la en coneixement.
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells,
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves
necessitats.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 67b)
estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis
de més de cinc mil habitants.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de l’Estat i el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 92.1)
estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que
disposa la legislació vigent al respecte.
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions.
Per acord de del Ple municipal de data 22/02/2007, l’Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor va aprovar inicialment el projecte executiu per a la construcció de la “Biblioteca
Pública”, que esdevingué definitiu en no haver-se presentat cap al·legació.
En el marc del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, per
acord de la Junta de Govern de 26/04/2007 es va aprovar el conveni específic per a la
construcció i equipament d’aquesta nova Biblioteca per un import de 224.828,67 €,
formalitzat en data 5/07/2007 per ambdues administracions.
El present conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament el
14/02/2011 i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en data ..... Les despeses que
se’n derivin d’aquest conveni s’imputaran, en el seu cas, a l’aplicació G/71200 332A0
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Capítol 1/Capítol 4 G/71200 332A0 220, 629, 639 G/24300 332A0 216, 243, 626 del
corresponent exercici pressupostari.
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents
PACTES
Primer: Objectiu
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor,
en relació amb la Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com
establir els requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest
suport.
La Biblioteca tindrà condició de servei públic municipal. I formarà part de la Xarxa de
Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de
la seva demarcació.
Segon: Denominació de la Biblioteca
La Biblioteca, ubicada al carrer ......, núm. .... de Sant Antoni de Vilamajor, amb una
2
superfície útil de 810 m , compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves
dimensions i serveis bàsics.
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions.
Tercer: Modificacions
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre
l’Ajuntament i la Diputació.
Quart: Direcció
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1.2.
Cinquè: Compromisos
5.1. La Diputació s’obliga a:
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5.1.2. Aportar, si és el cas, com a mínim, el personal bibliotecari titulat recollit a l’annex 1 i
cobrir-ne les suplències. Aquest personal, orgànicament depenent de la Diputació, dependrà
de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva comesa. L’Ajuntament, d’altra banda,
participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la Diputació.
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents.
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5.1.4. Subministrar anualment un fons de manteniment de documents (aquesta aportació
representa el 50%) i de publicacions periòdiques, amb el tractament catalogràfic necessari,
segons els estàndards vigents.
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi
d’experiències i iniciatives.
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació.
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya.
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents.
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet.
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació.
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació.
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.
5.2. L’Ajuntament s’obliga a:
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els
termes que recull la clàusula sisena.
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.3. Aportar, com a mínim, el personal sense titulació bibliotecària d’acord amb el quadre
indicatiu recollit a l’annex 1 i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en
el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament.
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura,
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.5. Aportar els recursos necessaris, segons el quadre indicatiu que es recull a l’annex 1,
per a l’adquisició de documents i publicacions periòdiques, destinats al manteniment anual
dels fons de la Biblioteca i a donar resposta a les demandes específiques del municipi.
Aquesta aportació tendirà a representar el 50% de la totalitat.
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu
contingut, llevat de l’equipament informàtic.
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les
d’Internet (aula d’informàtica).
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca.
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5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts.
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana,
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat.
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de
personal que figura a l’annex 1 sobre el Pla d’Emergència.
Sisè: Funcions i serveis
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca local.
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica
general.
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que
s’especifica en l’annex 1. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei de biblioteca de
30 hores setmanals.
Setè: Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació.
Vuitè: Vigència
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació.
Causes d’extinció: per mutu acord, per resolució, o per qualsevol altre causa admissible en
dret.
ANNEX 1
QUADRE INDICATIU
INVERSIÓ INICIAL DIPUTACIÓ
152.050 €
Fons documental
30.261 €
Equipament informàtic
182.311 €
TOTAL

(*)

(*) Les quantitats consignades són xifres econòmiques aproximades, que s'ajustaran en el
moment de la recepció del material

Fons documental
Subscripcions
Activitats
Manteniment informàtic

DESPESA EN MANTENIMENT
Ajuntament
10.217 €
600 €
4.200 €
900 €
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RECURSOS HUMANS
Director/a
Bibliotecari/a
Tècnic auxiliar
Ajudant

1
-3
-SANT ANTONI DE VILAMAJOR”

ÀREA D’EDUCACIÓ
Gerència de Serveis d’Educació
47.- Dictamen que proposa autoritzar la signatura d’un conveni específic de
col·laboració dins el marc del Protocol General Xarxa Barcelona-Municipis de
Qualitat 2008-2011 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellví de
la Marca, pel qual es comprometen a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat d’una “Llar d’Infants Eixample Nou de la Múnia”, amb una aportació
econòmica de la Diputació per a l’any 2011 de dos-cents cinquanta-un mil
quatre-cents un euros amb divuit cèntims (251.401,18) €.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Educació, 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 Castellví de Marca s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat Llar d’infants eixample Nou de la Múnia.
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 del 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 núm. 6023/2010 de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de
23/06/2010.
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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 11X71144, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Castellví de la Marca
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Llar d’infants eixample Nou de la Múnia
2008
€
2009
€
Periodificació de
2010
€
l’aportació de la
2011
€
251.401,18
Diputació
2012
€
Total
€
Codi XBMQ:
11/X/71144
Tipus de suport: Econòmic
Centre Gestor
81100 Gerència de Serveis d’Educació
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de
Barcelona, Antoni Fogué Moya, fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit
pel secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la corporació de data 22/03/2010, publicat al BOPB núm. 77, de
31/03/2010.
AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA, representat per l’alcalde, Pere Pujol i
Montserrat, assistit pel secretari accidental de l’ens, Pere Fortuny Sáez.
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 Castellví de la Marca i la Diputació
de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat “Llar d’infants eixample Nou de la Múnia”.

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 dictamen de (...) de data
(...).
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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.
1.1.

Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni
L’Ajuntament de Castellví de la Marca 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
Àmbit de suport del Pla de
concertació
Línia d’actuació
Política local que es fomenta
1.3.

Llar d’infants eixample Nou de la Múnia
Infraestructures i equipaments
Polítiques locals d’educació
Política educativa

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
Suport econòmic
Aportació de la
Diputació (total):



Aportació de la Diputació
251.401,18 €

Periodificació
2011

251.401,18 €

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.
4.1.

Justificació de les despeses
Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de
desembre de 2013.
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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/xbmq. 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.

L’ens beneficiari adjuntarà documentació acreditativa de l’acompliment de l’obligació
establerta a l’apartat 7.

4.6.

El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.

5.
5.1.

Pagament
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.
6.1

Gestió i aplicació de romanents
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.
7.1

Identificació i senyalització
L’ens local ha de garantir la presència corporativa de la Diputació de Barcelona com a
ens cofinançador de l’actuació en els dispositius de comunicació, instal·lacions,
cartells, tríptics o fulletons que es produeixin. S’aplicarà la normativa de presència de
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la marca corporativa prevista a les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de
suport a les infraestructures i els equipaments del Pla de concertació XBMQ 20082011.
7.2.

L’actuació es senyalitzarà d’acord amb les instruccions de senyalització del Pla de
Concertació XBMQ 2008-2011, amb les excepcions previstes.

8.
8.1.

Documentació tècnica
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/
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 públiques
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 dos-cents cinquanta-un mil quatre-cents un euros
amb divuit cèntims (251.401,18) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/81100.323A0.76260 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.
48.- Dictamen que proposa autoritzar la signatura d’un conveni específic de
col·laboració dins el marc del Protocol General Xarxa Barcelona-Municipis de
Qualitat 2008-2011 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat, pel qual es comprometen a preacordar i desenvolupar
conjuntament la necessitat de la “Construcció de la nova escola bressol
Fàbregas”, amb una aportació econòmica de la Diputació per a l’any 2011 de
cinc-cents cinc mil (505.000) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Educació, 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 Sant Feliu de Llobregat s’han compromès a preacordar i desenvolupar
conjuntament la necessitat Construcció de la nova escola bressol Fàbregas.
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 del 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 núm. 6023/2010 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 11X71145, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Construcció de la nova escola bressol Fàbregas
2008
€
2009
€
Periodificació de
2010
€
l’aportació de la
2011
€
505.000
Diputació
2012
€
Total
€
Codi XBMQ:
11/X/71145
Tipus de suport: Econòmic
Centre Gestor
81100 Gerència de Serveis d’Educació
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ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de
Barcelona, Antoni Fogué Moya, fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit
pel secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la corporació de data 22/03/2010, publicat al BOPB núm. 77, de
31/03/2010.
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, representat per l’alcalde, Lourdes Borrell
i Moreno, assistit pel secretari de l’ens, Agustín Recio Romero.
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 Sant Feliu de Llobregat i la
Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament
la necessitat “Construcció de la nova escola bressol Fàbregas”.

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 dictamen de (...) de 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.
1.1.

Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 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
Àmbit de suport del Pla de
concertació
Línia d’actuació
Política local que es fomenta
1.3.

Construcció de la nova escola bressol Fàbregas
Infraestructures i equipaments
Polítiques locals d’educació
Política educativa

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
Suport econòmic
Aportació de la
Diputació (total):



Aportació de la Diputació
505.000 €

Periodificació
2011

505.000 €

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.
4.1.

Justificació de les despeses
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/xbmq. 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.

L’ens beneficiari adjuntarà documentació acreditativa de l’acompliment de l’obligació
establerta a l’apartat 7.

4.6.

El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.
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5.
5.1.

Pagament
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.
6.1

Gestió i aplicació de romanents
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.
7.1

Identificació i senyalització
L’ens local ha de garantir la presència corporativa de la Diputació de Barcelona com a
ens cofinançador de l’actuació en els dispositius de comunicació, instal·lacions,
cartells, tríptics o fulletons que es produeixin. S’aplicarà la normativa de presència de
la marca corporativa prevista a les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de
suport a les infraestructures i els equipaments del Pla de concertació XBMQ 20082011.

7.2.

L’actuació es senyalitzarà d’acord amb les instruccions de senyalització del Pla de
Concertació XBMQ 2008-2011, amb les excepcions previstes.

8.
8.1.

Documentació tècnica
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/
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 públiques
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 cinc-cents cinc mil (505.000) €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/81100.323A0.76260 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.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
49.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF de l’Anoia que participa 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:
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 242 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 de vigilància contra incendis
forestals.
Atès el bon acolliment que té aquest Pla de 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 Pla 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
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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 Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi:
•
•

La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.

La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta:
•
•
•
•
•
•
•
•

El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors.
El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya.
La formació del personal abans d’iniciar-se la Campanya.
El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF.
Els distintius utilitzats pel personal contractat.
La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat.
Programa d’actuacions especials.
Altres despeses menors.

Atès que la convergència d’interessos és determinat 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.
Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de cent vuitanta mil
dos-cents noranta-cinc euros amb setanta-dos cèntims (180.295,72) €.
Vist el punt 2.1.3.c) 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 i la
Federació d’ADF del Anoia d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DE L’ANOIA, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 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.
FEDERACIÓ D’ADF DE L’ANOIA, representant pel President, Sr. Miquel Casadesús i Tardà.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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.

II.

Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions
d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades.

III.

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.

IV.

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 i
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra
incendis forestals.

V.

Que la Federació d’ADF de l’Anoia coneix 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.

VI.

Que el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un
Programa d’actuacions especials en els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida
d’incendi, per tal de donar suport a les ADF en la ràpida activació dels seus mitjans
d’extinció.

VII.

Que aquest Programa d’actuacions especials té l’objectiu de cobrir les zones en que
el temps de resposta dels mitjans d’extinció de bombers és superior als 20 minuts per
assegurar un atac ràpid a l’inici d’un incendi en aquestes àrees.

VIII.

Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el
compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos
laborals.
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IX.

Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons
el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.

X.

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 la 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
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació
d’ADF de l’Anoia i la Diputació de Barcelona, que garanteixi:
• La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
• El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.
• Un sistema d’intervenció ràpida en les àrees situades a més de 20 minuts de les
casernes dels bombers professionals.
Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF
2.1. Pla d’Informació i Vigilància
La Federació d’ADF de l’Anoia assumeix els següents compromisos:
• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades 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.
• Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla.
• Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres).
• Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.
• Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una
gestoria.
• Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control.
• Instal·lar desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.
• Subministrar l’aigua potable del personal contractat.
• Subministrar el material adient per a les unitats i controls.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1.
2.2. Programa de seguretat laboral
La Federació d’ADF de l’Anoia es compromet a:
• Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral
de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex2.
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• Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels
treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el
treball assignat amb la màxima seguretat.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1.
2.3. Programa d’actuacions especials
La Federació d’ADF de l’Anoia adopta el compromís de donar suport a les actuacions
especials programades per als dies de màxim risc d’incendi a traves d’un camió tot terreny
de la seva propietat que posarà a disposició del PVI entre el 15 de juny i el 31 d’agost de
l’any 2011.
Els compromisos d’aquest programa d’actuacions especials es concreten a l’annex 3. Tots
aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que
estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet a:
• Col·laborar amb la Federació d’ADF de l’Anoia, les seves ADF federades i els
Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni.
• Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal
de la federació.
• Posar a disposició del personal contractat per la federació el vestuari i material tècnic
necessari.
• Realitzar el seguiment i control del personal contractat.
• Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.
• Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les
determinacions de la Llei 31/1995 següents:
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció.
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors
(article 16 de la Llei 31/1995).
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i
control de la seva eficàcia (article 16 de la Llei 31/1995).
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995).
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball
(article 22 de la Llei 31/1995).
• Satisfer a la Federació d’ADF de l’Anoia la quantitat de 180.295,72 € per cobrir les
despeses de la manera següent:
- Pla d’informació i vigilància:
174.807,72 €
- Programa de seguretat laboral:
2.488 €
- Programa d’actuacions especials:
3.000 €
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present
conveni (annex 1).
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada
durant el mes de juny de 2011, sent necessari que en aquesta data els convenis hagin estat
signats per totes les parts.

102/194

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la
gestió del Pla.
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la
Federació d’ADF de l’Anoia ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que la
despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita
aportació.
Quart.- 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.
Cinquè.- Control financer
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que
s’estableix en el present conveni.
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF de l’Anoia, 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.
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 el dia 31 de desembre de 2011.
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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 signants, 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, sense 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.
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, per duplicat
en el lloc i data que s’assenyalen.
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ANNEX 1
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI
PERSONAL
(Selecció, contractació, formació)
VEHICLES
(Rènting, assistència)
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(Imprevistos, altres)
TOTAL PVI
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena RL

105.078,32
58.550,40
6.579
4.600
174.807,72

TOTAL PRL

720
624
1.144
2.488

PROGRAMA D'ACTUACIONS ESPECIALS
UNIMOG
TOTAL PAA

3.000
3.000

TOTAL CONVENI

180.295,72
ANNEX 2
PRL

DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals.
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació
temporal, està estructurat de la següent manera:
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.
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Especialitats preventives concertades:
Psicosociologia i Medicina del treball.

Seguretat,

Higiene

Industrial,

Ergonomia,

ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a
seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les
accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció
del riscos detectats.
Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.
• Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions
organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.
i. Actuació del treballador en cas d’incendi.
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.
• De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures
d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de
l’activitat.
• Coordinació d’activitats empresarials.
• Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips
necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.
a. Determinar els equips necessaris.
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.
• El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància
sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics
específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi
epidemiològic).
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les
mesures correctores mes adients.
El personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los.
També rebrà els equips de protecció individual necessaris.
Inprein, realitzarà visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya

106/194

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent.
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori,
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al
lloc de treball com fora d’ell.
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:
ANAMNESI
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)
EXPLORACIÓ FÍSICA
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)
COLL (adenopaties, tiroides)
DERMATOLÒGICA (genèrica)
RESPIRATÒRIA (auscultació)
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria
ANALÍTICA EN SANG:
• Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de
plaquetes.
• Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i
triglicèrids.
ANALÍTICA D’ORINA:
• Bioquímica i sediment d’orina.
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PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN)
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2011
Valoració econòmica
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador.
Preu anual
37,29
Total Euros
37,29
(Preu sense I.V.A.)
Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el
número de treballadors i proves realitzades.
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2011.
Preu exempt de I.V.A.
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà contractualment
el servei de prevenció.
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de treball
als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o actuació
com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència de
recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei 54/2003,
i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge,
elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de Prevenció
Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes.
PAGAMENT SUBVENCIONAT
ANNEX 3
PROGRAMA D’ACTUACIONS ESPECIALS (UNIMOG)
El Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un Programa
d’actuacions especials en els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida d’incendi, per tal
de donar suport a les ADF en la ràpida activació dels seus mitjans d’extinció.
La Federació d’ADF donarà suport a les ADF federades que ho desitgin per la coordinació i
el correcte funcionament del Programa d’actuacions especials, durant la campanya
d’informació i vigilància contra incendis forestals, en les següents activitats:
• Fer-se càrrec de la despesa produïda per l’ús del camió.
• Abonar les assegurances corresponents del vehicle i dels ocupants
• Mobilitzar el vehicle d’acord el que estableix el Pla d’Informació i Vigilància.
• Seleccionar el personal: conductors amb permís de conducció adient i acompanyants.
• Coordinar l’activació del vehicle.
• Control i manteniment del vehicle.
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Les despeses derivades d’aquest programa són les següents
• Despeses dels conductors i acompanyants amb un import unitari net de 10,25 €/hora.
• Assegurances del vehicle, conductor i acompanyants.
• Revisions i ITV del vehicle.
• Combustible.
• Altres despeses derivades de l’activació del programa”

Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel
seu import total de cent setanta-set mil vuit-cents set euros amb setanta-dos cèntims
(177.807,72) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/A1001/172A0/48903 i dos mil
quatre-cents vuitanta-vuit (2.488) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/A1001/172A0/48905 del vigent pressupost de 2011.
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Anoia en els termes i
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni.
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Anoia.
50.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF del Bages que participa 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:
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 242 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 de vigilància contra incendis
forestals.
Atès el bon acolliment que té aquest Pla de 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 Pla 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
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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 Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi:
•
•

La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.

La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta:
•
•
•
•
•
•
•
•

El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors.
El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya.
La formació del personal abans d’iniciar-se la Campanya.
El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF.
Els distintius utilitzats pel personal contractat.
La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat.
Programa d’actuacions especials.
Altres despeses menors.

Atès que la convergència d’interessos és determinat 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.
Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de dos-cents
quaranta-tres mil vint-i-vuit euros amb vint-i-dos cèntims (243.028,22) €.
Vist el punt 2.1.3.c) 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 i la
Federació d’ADF del Bages d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL BAGES, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 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.
FEDERACIÓ D’ADF DEL BAGES, representant pel President, Sr. Josep Rius i Prat.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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.

II.

Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions
d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades.

III.

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.

IV.

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 i
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra
incendis forestals.

V.

Que la Federació d’ADF del Bages coneix 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.

VI.

Que el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un
Programa d’actuacions especials en els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida
d’incendi, per tal de donar suport a les ADF en la ràpida activació dels seus mitjans
d’extinció.

VII.

Que aquest Programa d’actuacions especials té l’objectiu de cobrir les zones en que
el temps de resposta dels mitjans d’extinció de bombers és superior als 20 minuts per
assegurar un atac ràpid a l’inici d’un incendi en aquestes àrees.

VIII.

Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el
compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos
laborals.
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IX.

Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons
el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.

X.

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 la 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
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació
d’ADF del Bages i la Diputació de Barcelona, que garanteixi:
• La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
• El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.
• Un sistema d’intervenció ràpida en les àrees situades a més de 20 minuts de les
casernes dels bombers professionals.
Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF
2.1. Pla d’Informació i Vigilància
La Federació d’ADF del Bages assumeix els següents compromisos:
• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades 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.
• Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla.
• Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres).
• Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.
• Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una
gestoria.
• Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control.
• Instal·lar desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.
• Subministrar l’aigua potable del personal contractat.
• Subministrar el material adient per a les unitats i controls.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1.
2.2. Programa de seguretat laboral
La Federació d’ADF del Bages es compromet a:
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• Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral
de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex2.
• Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels
treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el
treball assignat amb la màxima seguretat.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1.
2.3. Programa d’actuacions especials
La Federació d’ADF del Bages adopta el compromís de donar suport a les actuacions
especials programades per als dies de màxim risc d’incendi a traves de dos camions tot
terreny de la seva propietat que posarà a disposició del PVI entre el 15 de juny i el 31
d’agost de l’any 2011.
Els compromisos d’aquest programa d’actuacions especials es concreten a l’annex 3. Tots
aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que
estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet a:
• Col·laborar amb la Federació d’ADF del Bages, les seves ADF federades i els
Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni.
• Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal
de la federació.
• Posar a disposició del personal contractat per la federació el vestuari i material tècnic
necessari.
• Realitzar el seguiment i control del personal contractat.
• Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.
• Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les
determinacions de la Llei 31/1995 següents:
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció.
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors
(article 16 de la Llei 31/1995).
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i
control de la seva eficàcia (article 16 de la Llei 31/1995).
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995).
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball
(article 22 de la Llei 31/1995).
• Satisfer a la Federació d’ADF del Bages la quantitat de 243.028,22 € per cobrir les
despeses de la manera següent:
- Pla d’informació i vigilància:
231.888,22 €
- Programa de seguretat laboral:
3.340 €
- Programa d’actuacions especials:
7.800 €

113/194

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present
conveni (annex 1).
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada
durant el mes de juny de 2011, sent necessari que en aquesta data els convenis hagin estat
signats per totes les parts.
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la
gestió del Pla.
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la
Federació d’ADF del Bages ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que la
despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita
aportació.
Quart.- 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.
Cinquè.- Control financer
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que
s’estableix en el present conveni.
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Bages, 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.
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.
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Vuitè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva
vigència fins el dia 31 de desembre de 2011.
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 signants, 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, sense 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.
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, per duplicat
en el lloc i data que s’assenyalen.

115/194

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ANNEX 1
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI
PERSONAL
(Selecció, contractació, formació)
VEHICLES
(Rènting, assistència)
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(Imprevistos, altres)
TOTAL PVI
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena RL

139.119,02
80.672,20
9.097
3.000
231.888,22

TOTAL PRL

960
884
1.496
3.340

PROGRAMA D'ACTUACIONS ESPECIALS
UNIMOG
TOTAL PAA

7.800
7.800

TOTAL CONVENI

243.028,22
ANNEX 2
PRL

DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals.
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació
temporal, està estructurat de la següent manera:
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.
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Especialitats preventives concertades:
Psicosociologia i Medicina del treball.

Seguretat,

Higiene

Industrial,

Ergonomia,

ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a
seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les
accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció
del riscos detectats.
Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.
• Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions
organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.
i. Actuació del treballador en cas d’incendi.
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.
• De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures
d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de
l’activitat.
• Coordinació d’activitats empresarials.
• Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips
necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.
a. Determinar els equips necessaris.
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.
• El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància
sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics
específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi
epidemiològic).
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les
mesures correctores mes adients.
El personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los.
També rebrà els equips de protecció individual necessaris.
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Inprein, realitzarà visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent.
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori,
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al
lloc de treball com fora d’ell.
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:
ANAMNESI
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)
EXPLORACIÓ FÍSICA
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)
COLL (adenopaties, tiroides)
DERMATOLÒGICA (genèrica)
RESPIRATÒRIA (auscultació)
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria
ANALÍTICA EN SANG:
• Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de
plaquetes.
• Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i
triglicèrids.
ANALÍTICA D’ORINA:
• Bioquímica i sediment d’orina.
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PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN)
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2011
Valoració econòmica
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador.

Total Euros
(Preu sense I.V.A.)

Preu anual
37,29
37,29

Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el
número de treballadors i proves realitzades.
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2011.
Preu exempt de I.V.A.
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà contractualment
el servei de prevenció.
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de treball
als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o actuació
com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència de
recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei 54/2003,
i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge,
elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de Prevenció
Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes.
PAGAMENT SUBVENCIONAT
ANNEX 3
PROGRAMA D’ACTUACIONS ESPECIALS (UNIMOG)
El Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un Programa
d’actuacions especials en els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida d’incendi, per tal
de donar suport a les ADF en la ràpida activació dels seus mitjans d’extinció.
La Federació d’ADF donarà suport a les ADF federades que ho desitgin per la coordinació i
el correcte funcionament del Programa d’actuacions especials, durant la campanya
d’informació i vigilància contra incendis forestals, en les següents activitats:
•
•
•
•

Fer-se càrrec de la despesa produïda per l’ús del camió.
Abonar les assegurances corresponents del vehicle i dels ocupants
Mobilitzar el vehicle d’acord el que estableix el Pla d’Informació i Vigilància.
Seleccionar el personal: conductors amb permís de conducció adient i acompanyants.
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•
•
•
•

Coordinar l’activació del vehicle.
Control i manteniment del vehicle.
Fer-se càrrec de la despesa produïda per l’ús del camió.
Abonar les assegurances corresponents del vehicle i dels ocupants.

Les despeses derivades d’aquest programa són les següents
•
•
•
•
•

Despeses dels conductors i acompanyants amb un import unitari net de 10,25 €/hora.
Assegurances del vehicle, conductor i acompanyants.
Revisions i ITV del vehicle.
Combustible.
Altres despeses derivades de l’activació del programa”

Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel
seu import total de dos-cents trenta-nou mil sis-cents vuitanta-vuit euros amb vint-i-dos
cèntims (239.688,22) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/A1001/172A0/48903
i tres mil tres-cents quaranta (3.340) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/A1001/172A0/48905 del vigent pressupost de 2011.
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Bages en els termes i
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni.
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Bages.
51.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF del Baix Llobregat que participa 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:
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 242 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 de vigilància contra incendis
forestals.
Atès el bon acolliment que té aquest Pla de 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 Pla Tècnic
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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 Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi:
•
•

La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.

La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta:
•
•
•
•
•
•
•
•

El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors.
El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya.
La formació del personal abans d’iniciar-se la Campanya.
El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF.
Els distintius utilitzats pel personal contractat.
La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat.
Programa d’actuacions especials.
Altres despeses menors.

Atès que la convergència d’interessos és determinat 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.
Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de cent set mil
quatre-cents dotze euros amb vuitanta-dos cèntims (107.412,82) €.
Vist el punt 2.1.3.c) 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.
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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 i la
Federació d’ADF del Baix Llobregat d’acord amb la minuta que es transcriu a
continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL BAIX LLOBREGAT, PER A LA
PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS
FORESTALS 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.
FEDERACIÓ D’ADF DEL BAIX LLOBREGAT, representant pel President, Sr. Josep Grau i
Fabregat.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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.

II.

Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions
d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades.

III.

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.

IV.

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 i
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra
incendis forestals.

V.

Que la Federació d’ADF del Baix Llobregat coneix 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.
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VI.

Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el
compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos
laborals.

VII.

Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons
el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.

VIII.

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 la 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
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació
d’ADF del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona, que garanteixi:
• La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
• El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.
Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF
2.1. Pla d’Informació i Vigilància
La Federació d’ADF del Baix Llobregat assumeix els següents compromisos:
• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades 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.
• Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla.
• Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres).
• Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.
• Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una
gestoria.
• Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control.
• Instal·lar desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.
• Subministrar l’aigua potable del personal contractat.
• Subministrar el material adient per a les unitats i controls.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1.
2.2. Programa de seguretat laboral
La Federació d’ADF del Baix Llobregat es compromet a:
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• Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral
de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex2.
• Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels
treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el
treball assignat amb la màxima seguretat.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet a:
• Col·laborar amb la Federació d’ADF del Baix Llobregat, les seves ADF federades i els
Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni.
• Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal
de la federació.
• Posar a disposició del personal contractat per la federació el vestuari i material tècnic
necessari.
• Realitzar el seguiment i control del personal contractat.
• Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.
• Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les
determinacions de la Llei 31/1995 següents:
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció.
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors
(article 16 de la Llei 31/1995).
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i
control de la seva eficàcia (article 16 de la Llei 31/1995).
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995).
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball
(article 22 de la Llei 31/1995).
• Satisfer a la Federació d’ADF del Baix Llobregat la quantitat de 107.412,82 € per cobrir
les despeses de la manera següent:
- Pla d’informació i vigilància:
106.168,82 €
- Programa de seguretat laboral:
1.244 €
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present
conveni (annex 1).
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada
durant el mes de juny de 2011, sent necessari que en aquesta data els convenis hagin estat
signats per totes les parts.
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la
gestió del Pla.
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la
Federació d’ADF del Baix Llobregat ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que
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la despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita
aportació.
Quart.- 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.
Cinquè.- Control financer
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que
s’estableix en el present conveni.
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Baix Llobregat, 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.
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 el dia 31 de desembre de 2011.
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 signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
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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, sense 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.
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, per duplicat
en el lloc i data que s’assenyalen.
ANNEX 1
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI
PERSONAL
(Selecció, contractació, formació)
VEHICLES
(Rènting, assistència)
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(Imprevistos, altres)
TOTAL PVI
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena RL
TOTAL PRL
TOTAL CONVENI

360
312
572
1.244
107.412,82

ANNEX 2
PRL
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals.
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació
temporal, està estructurat de la següent manera:
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.
Especialitats preventives concertades:
Psicosociologia i Medicina del treball.

Seguretat,

Higiene

Industrial,

Ergonomia,

ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a
seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les
accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció
del riscos detectats.
Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.
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• Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions
organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.
i. Actuació del treballador en cas d’incendi.
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.
• De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures
d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de
l’activitat.
• Coordinació d’activitats empresarials.
• Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips
necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.
a. Determinar els equips necessaris.
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.
• El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància
sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics
específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi
epidemiològic).
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les
mesures correctores mes adients.
El personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los.
També rebrà els equips de protecció individual necessaris.
Inprein, realitzarà visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent.
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori,
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al
lloc de treball com fora d’ell.
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El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:
ANAMNESI
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)
EXPLORACIÓ FÍSICA
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)
COLL (adenopaties, tiroides)
DERMATOLÒGICA (genèrica)
RESPIRATÒRIA (auscultació)
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria
ANALÍTICA EN SANG:
• Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de
plaquetes.
• Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i
triglicèrids.
ANALÍTICA D’ORINA:
• Bioquímica i sediment d’orina.
PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN)
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2011
Valoració econòmica
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador.
Preu anual
37,29
Total Euros
37,29
(Preu sense I.V.A.)
Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el
número de treballadors i proves realitzades.
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2011.
Preu exempt de I.V.A.
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà
contractualment el servei de prevenció.

129/194

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de
treball als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o
actuació com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97;
presència de recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de
la Llei 54/2003, i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les
anàlisis específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per
imatge, elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de
medicina del treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que
també es facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de
Prevenció Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes.
PAGAMENT SUBVENCIONAT “

Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel
seu import total de cent sis mil cent seixanta-vuit euros amb vuitanta-dos cèntims
(106.168,82) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/A1001/172A0/48903 i mil
dos-cents quaranta-quatre (1.244) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/A1001/172A0/48905 del vigent pressupost de 2011.
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Baix Llobregat en els termes i
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni.
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Baix Llobregat.
52.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF del Berguedà que participa 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:
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 242 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 de vigilància contra incendis
forestals.
Atès el bon acolliment que té aquest Pla de 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.
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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 Pla 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 Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi:
•
•

La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.

La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta:
•
•
•
•
•
•
•
•

El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors.
El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya.
La formació del personal abans d’iniciar-se la Campanya.
El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF.
Els distintius utilitzats pel personal contractat.
La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat.
Programa d’actuacions especials.
Altres despeses menors.

Atès que la convergència d’interessos és determinat 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.
Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de cent
noranta-cinc mil cent quaranta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims
(195.144,84)€.
Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
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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 i la
Federació d’ADF del Berguedà d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL BERGUEDÀ, PER A LA PARTICIPACIÓ AL
PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 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.
FEDERACIÓ D’ADF DEL BERGUEDÀ, representada pel President, Sr. Pere Farré i Capel.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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.

II.

Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions
d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades.

III.

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.

IV.

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 i
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra
incendis forestals.

V.

Que la Federació d’ADF del Berguedà coneix 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.
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VI.

Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el
compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos
laborals.

VII.

Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons
el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.

VIII.

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 la 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
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació
d’ADF del Berguedà i la Diputació de Barcelona, que garanteixi:
• La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
• El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.
Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF
2.1. Pla d’Informació i Vigilància
La Federació d’ADF del Berguedà assumeix els següents compromisos:
• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades 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.
• Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla.
• Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres).
• Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.
• Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una
gestoria.
• Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control.
• Instal·lar desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.
• Subministrar l’aigua potable del personal contractat.
• Subministrar el material adient per a les unitats i controls.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1.
2.2. Programa de seguretat laboral
La Federació d’ADF del Berguedà es compromet a:

133/194

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

• Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral
de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex2.
• Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels
treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el
treball assignat amb la màxima seguretat.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet a:
• Col·laborar amb la Federació d’ADF del Berguedà, les seves ADF federades i els
Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni.
• Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal
de la federació.
• Posar a disposició del personal contractat per la federació el vestuari i material tècnic
necessari.
• Realitzar el seguiment i control del personal contractat.
• Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.
• Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les
determinacions de la Llei 31/1995 següents:
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció.
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors
(article 16 de la Llei 31/1995).
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i
control de la seva eficàcia (article 16 de la Llei 31/1995).
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995).
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball
(article 22 de la Llei 31/1995).
• Satisfer a la Federació d’ADF del Berguedà la quantitat de 195.144,84 € per cobrir les
despeses de la manera següent:
- Pla d’informació i vigilància:
192.568,84 €
- Programa de seguretat laboral:
2.576 €
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present
conveni (annex 1).
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada
durant el mes de juny de 2011, sent necessari que en aquesta data els convenis hagin estat
signats per totes les parts.
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la
gestió del Pla.
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la
Federació d’ADF del Berguedà ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que la
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despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita
aportació.
Quart.- 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.
Cinquè.- Control financer
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que
s’estableix en el present conveni.
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Berguedà, 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.
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 el dia 31 de desembre de 2011.
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 signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
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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, sense 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.
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, per duplicat
en el lloc i data que s’assenyalen.
ANNEX 1
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI
PERSONAL
(Selecció, contractació, formació)
VEHICLES
(Rènting, assistència)
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(Imprevistos, altres)
TOTAL PVI
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena RL
TOTAL PRL
TOTAL CONVENI

720
624
1.232
2.576
195.144,84

ANNEX 2
PRL
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals.
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació
temporal, està estructurat de la següent manera:
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.
Especialitats preventives concertades:
Psicosociologia i Medicina del treball.

Seguretat,

Higiene

Industrial,

Ergonomia,

ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a
seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les
accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció
del riscos detectats.
Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.
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• Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions
organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.
i. Actuació del treballador en cas d’incendi.
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.
• De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures
d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de
l’activitat.
• Coordinació d’activitats empresarials.
• Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips
necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.
a. Determinar els equips necessaris.
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.
• El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància
sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics
específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi
epidemiològic).
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les
mesures correctores mes adients.
El personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los.
També rebrà els equips de protecció individual necessaris.
Inprein, realitzarà visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent.
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori,
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al
lloc de treball com fora d’ell.
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El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:
ANAMNESI
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)
EXPLORACIÓ FÍSICA
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)
COLL (adenopaties, tiroides)
DERMATOLÒGICA (genèrica)
RESPIRATÒRIA (auscultació)
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria
ANALÍTICA EN SANG:
• Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de
plaquetes.
• Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i
triglicèrids.
ANALÍTICA D’ORINA:
• Bioquímica i sediment d’orina.
PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN)
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2011
Valoració econòmica
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador.
Preu anual
37,29
Total Euros
37,29
(Preu sense I.V.A.)
Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el
número de treballadors i proves realitzades.
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2011.
Preu exempt de I.V.A.
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Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà contractualment
el servei de prevenció.
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de treball
als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o actuació
com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència de
recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei
54/2003, i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge,
elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de Prevenció
Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes.
PAGAMENT SUBVENCIONAT
ANNEX 3
PROGRAMA D’ACTUACIONS ESPECIALS (UNIMOG)
El Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un Programa
d’actuacions especials en els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida d’incendi, per tal
de donar suport a les ADF en la ràpida activació dels seus mitjans d’extinció.
La Federació d’ADF donarà suport a les ADF federades que ho desitgin per la coordinació i
el correcte funcionament del Programa d’actuacions especials, durant la campanya
d’informació i vigilància contra incendis forestals, en les següents activitats:
• Fer-se càrrec de la despesa produïda per l’ús del camió.
• Abonar les assegurances corresponents del vehicle i dels ocupants
• Mobilitzar el vehicle d’acord el que estableix el Pla d’Informació i Vigilància.
• Seleccionar el personal: conductors amb permís de conducció adient i acompanyants.
• Coordinar l’activació del vehicle.
• Control i manteniment del vehicle.
• Fer-se càrrec de la despesa produïda per l’ús del camió.
• Abonar les assegurances corresponents del vehicle i dels ocupants.
Les despeses derivades d’aquest programa són les següents
• Despeses dels conductors i acompanyants amb un import unitari net de 10,25 €/hora.
• Assegurances del vehicle, conductor i acompanyants.
• Revisions i ITV del vehicle.
• Combustible.
• Altres despeses derivades de l’activació del programa”

Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel
seu import total de cent noranta-dos mil cinc-cents seixanta-vuit euros amb
vuitanta-quatre cèntims (192.568,84) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/A1001/172A0/48903 i dos mil cinc-cents setanta-sis (2.576) € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/A1001/172A0/48905 del vigent pressupost de 2011.
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Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Berguedà en els termes i
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni.
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Berguedà.
53.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF del Maresme que participa 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:
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 242 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 de vigilància contra incendis
forestals.
Atès el bon acolliment que té aquest Pla de 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 Pla 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 Federacions d’ADF, els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona que garanteixi:
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•
•

La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.

La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta:
•
•
•
•
•
•
•
•

El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors.
El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya.
La formació del personal abans d’iniciar-se la Campanya.
El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF.
Els distintius utilitzats pel personal contractat.
La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat.
Programa d’actuacions especials.
Altres despeses menors.

Atès que la convergència d’interessos és determinat 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.
Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de cent catorze mil
dos-cents seixanta-un euros amb disset cèntims (114.261,17) €
Vist el punt 2.1.3.c) 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 la Federació d’ADF del Maresme d’acord amb la minuta que es
transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, L’AJUNTAMENT D’ALELLA, L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT,
L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA, L’AJUNTAMENT DE CABRILS, L’AJUNTAMENT DE
CALDES D’ESTRAC, L’AJUNTAMENT DE CALELLA, L’AJUNTAMENT DE CANET DE
MAR, L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS, L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS,
L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, L’AJUNTAMENT DE MARTORELLES,
L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS, L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS,
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE
LLAVANERES, L’AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, L’AJUNTAMENT
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DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES, L’AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE
VALLALTA, L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, L’AJUNTAMENT DE SANT
VICENÇ DE MONTALT, L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MARTORELLES,
L’AJUNTAMENT DE
SANTA SUSANNA, L’AJUNTAMENT DE TORDERA,
L’AJUNTAMENT DE VALLROMANES, L’AJUNTA DE VILANOVA DEL VALLÈS,
L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL MARESME,
PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS
INCENDIS FORESTALS 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.
FEDERACIÓ D’ADF DEL MARESME, representat pel President, Sr. Joan Aidrufeu i Orriols.
AJUNTAMENT D’ALELLA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Andreu Francisco i Roger.
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Carles Móra i
Tuxans.
AJUNTAMENT D’ARGENTONA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Masó i Nogueras.
AJUNTAMENT DE CABRILS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Joaquim Colomer i Godàs .
AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Joaquim Arnó i
Porras.
AJUNTAMENT DE CALELLA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Maria Juhé Mas.
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius.
AJUNTAMENT DE DOSRIUS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Jo i Munné.
AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Rafael Ros
Penedó.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. Conxita
Campoy i Martí.
AJUNTAMENT DE MARTORELLES, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Romualdo Velasco
López.
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Daniel
Cortés Martín.
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Valentí Agustí i Bassa.
AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín.
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AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr.
Bernat Graupera i Fàbregas.
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Jaume
Borrell i Puigvert.
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma.
Sra. Montserrat Sanmartí i Pratginestós.
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra.
Núria Sans Palau.
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Manel Mombiela i
Simón.
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Miguel
Ángel Martínez Camarasa.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MARTORELLES, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma.
Sra. Montserrat Cobo i Castellano.
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Monreal i
Ribot.
AJUNTAMENT DE TORDERA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Joan Carles García i
Cañizares.
AJUNTAMENT DE VALLROMANES, representat per l’Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. Lourdes Prims
Jané
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Oriol Safont i
Prat.
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Llorenç Artigas i
Planas.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que l’Ajuntament d’Alella, l’Ajuntament d’Arenys de Munt, l’Ajuntament d’Argentona,
l’Ajuntament de Cabrils, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, l’Ajuntament de Calella,
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Dosrius, l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, l’Ajuntament de Malgrat de Mar, l’Ajuntament de Martorelles, l’Ajuntament de
Montornès del Vallès, l’Ajuntament de Palafolls, l’Ajuntament de Pineda de Mar,
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, l’Ajuntament Sant Cebrià de Vallalta,
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta,
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt,
l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, l’Ajuntament de Santa Susanna,
l’Ajuntament de Tordera, l’Ajuntament de Vallromanes, l’Ajuntament de Vilanova del
Vallès, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (en endavant els Ajuntaments) tenen
atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d’incendis, així com en matèria
de protecció de medi, d’acord amb el que preveuen l’art. 25.2, lletres c) i f) del Text
Refós de la Llei municipal i 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.

II.

Que les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) i Federacions d’ADF,
són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment
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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.
III.

Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions
d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades.

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 i limitar els seus efectes, reforçant,
en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració dels Ajuntaments i
les ADF, els programes d’informació i vigilància contra incendis forestals.

VI.

Que la Federació d’ADF del Maresme coneix 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 la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el
compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos
laborals.

VIII.

Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons
el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.

IX.

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 la 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
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació
d’ADF del Maresme, els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona, que garanteixi:
• La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
• El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.
Segon.- Compromisos dels Ajuntaments
Els Ajuntaments, fent ús de les seves potestats que tenen atribuïdes, accepten la
participació de la Diputació de Barcelona i de les ADF en la vigilància i prevenció dels
incendis forestals en els seus termes municipals.
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Els Ajuntaments adopten el compromís de 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 que es regirà el procés de selecció del Pla d’Informació i
Vigilància contra Incendis Forestals per a l’exercici 2011.
Els Ajuntaments es comprometen a finançar les despeses generades pel consum de
combustible, les reparacions i substitucions de les rodes dels vehicles, així com del rentat
d’aquests, en el decurs de la campanya, destinant a l’efecte la quantitat de:
L’Ajuntament d’Alella amb una quantitat de 16 €.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt una quantitat de 280 €.
L’Ajuntament d’Argentona una quantitat de 280 €.
L’Ajuntament de Cabrils una quantitat de 32 €.
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac una quantitat de 32 €.
L’Ajuntament de Calella una quantitat de 152 €.
L’Ajuntament de Canet de Mar una quantitat de 112 €.
L’Ajuntament de Dosrius una quantitat de 520 €.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès una quantitat de 512 €.
L’Ajuntament de Malgrat de Mar una quantitat de 32 €.
L’Ajuntament de Martorelles una quantitat de 56 €.
L’Ajuntament de Montornès del Vallès una quantitat de 184 €.
L’Ajuntament de Palafolls una quantitat de 288 €.
L’Ajuntament de Pineda de Mar una quantitat de 240 €.
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres una quantitat de 128 €.
L’Ajuntament Sant Cebrià de Vallalta una quantitat de 416 €.
L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles una quantitat de 400 €.
L’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta una quantitat de 184 €.
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar una quantitat de 120 €.
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt una quantitat de 176 €.
L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles una quantitat de 160 €.
L’Ajuntament de Santa Susanna una quantitat de 248 €.
L’Ajuntament de Tordera una quantitat de 360 €.
L’Ajuntament de Vallromanes una quantitat de 392 €.
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès una quantitat de 288 €.
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt una quantitat de 360 €.
Tercer.- Compromisos de la Federació d’ADF
3.1. Pla d’Informació i Vigilància
La Federació d’ADF del Maresme assumeix els següents compromisos:
• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades 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.
• Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla.
• Cobrir les despeses complementàries del personal (selecció, hores extres, despeses i
altres)
• Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.
• Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una
gestoria.
• Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control.
• Instal·lar desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.
• Subministrar l’aigua potable del personal contractat.
• Subministrar el material adient per a les unitats i controls.
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Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a
l’annex 1.
3.2. Programa de seguretat laboral
La Federació d’ADF del Maresme es compromet a:
• Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral
de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex
2.
• Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels
treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el
treball assignat amb la màxima seguretat.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que
estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1.
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet a:
• Col·laborar amb la Federació d’ADF del Maresme, les seves ADF federades i els
Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni.
• Assessorar i assistir tècnicament i econòmicament en la selecció i contractació del
personal de la federació.
• Posar a disposició del personal contractat per la Federació el vestuari i material tècnic
necessari.
• Realitzar el seguiment i control del personal contractat.
• Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de renting als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.
• Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les
determinacions de la Llei 31/1995 següents:
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció.
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors
(article 16 de la Llei 31/1995).
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i
control de la seva eficàcia (article 16 de la Llei 31/1995).
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995).
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball
(article 22 de la Llei 31/1995).
• Satisfer a la Federació d’ADF del Maresme la quantitat de 114.261,17 € per cobrir les
despeses de la manera següent:
- Pla d’informació i vigilància:
112.906,17 €
- Programa de seguretat laboral:
1.355 €
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present
conveni (annex 1).
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada
durant el mes de juny de 2011, sent necessari que en aquesta data els convenis hagin estat
formalitzats per totes les parts.
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Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la
gestió del Pla.
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la
Federació d’ADF del Maresme ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que la
despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita
aportació.
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.
Sisè.- Control financer
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF.
Setè.- Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que
s’estableix en el present conveni.
La Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i la Federació d’ADF del Maresme, 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.
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.
Vuitè.- 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.
Novè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva
vigència fins el dia 31 de desembre de 2011.
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Desè.- 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 signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
Onzè. - 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.
Dotzè.- 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.
Tretzè.- 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.
ANNEX 1
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI
PERSONAL
(selecció, contractació, formació)
72.036,57
VEHICLES
(rènting, assistència)
39.033,60
LOGÍSTICA DE LES UNITATS DE CONTROL
(vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
836
ALTRES
(imprevistos, altres)
1.000
TOTAL PVI
112.906,17 €
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena rl
TOTAL PRL
TOTAL CONVENI

147
416
792
1.355 €
114.261,17 €
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ANNEX 2
PRL
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals.
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació
temporal, està estructurat de la següent manera:
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.
Especialitats preventives concertades:
Psicosociologia i Medicina del treball.

Seguretat,

Higiene

Industrial,

Ergonomia,

ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a
seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les
accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció
del riscos detectats.
Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.
• Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions
organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.
i. Actuació del treballador en cas d’incendi.
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.
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• De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures
d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de
l’activitat.
• Coordinació d’activitats empresarials.
• Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips
necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.
a. Determinar els equips necessaris.
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.
• El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància
sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics
específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi
epidemiològic).
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les
mesures correctores mes adients.
El personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los.
També rebrà els equips de protecció individual necessaris.
Inprein, realitzarà visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent.
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori,
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al
lloc de treball com fora d’ell.
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:
ANAMNESI
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)
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EXPLORACIÓ FÍSICA
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)
COLL (adenopaties, tiroides)
DERMATOLÒGICA (genèrica)
RESPIRATÒRIA (auscultació)
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria
ANALÍTICA EN SANG:
• Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de
plaquetes.
• Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i
triglicèrids.
ANALÍTICA D’ORINA:
• Bioquímica i sediment d’orina.
PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN)
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2011
Valoració econòmica
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador.
Preu anual
37,29
Total Euros
37,29
(Preu sense I.V.A.)
Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el
nro de treballadors i proves realitzades.
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2011.
Preu exempt de I.V.A.
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà contractualment
el servei de prevenció.
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de treball
als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o actuació
com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència de
recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei 54/2003,
i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge,
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elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de Prevenció
Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes.
PAGAMENT SUBVENCIONAT”

Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel
seu import total de cent dotze mil nou-cents sis euros amb disset cèntims
(112.906,17)€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/A1001/172A0/48903 i mil
tres-cents cinquanta-cinc (1.355) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/A1001/172A0/48905 del vigent pressupost de 2011.
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Maresme en els termes i
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni.
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Maresme i als Ajuntaments.
54.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF del Penedès Garraf i la Federació d’ADF del Bages 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:
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 242 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 de vigilància contra incendis
forestals.
Atès el bon acolliment que té aquest Pla de 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 Pla 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.
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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 Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi:
•
•

La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.

La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta:
•
•
•
•
•
•
•
•

El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors.
El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya.
La formació del personal abans d’iniciar-se la Campanya.
El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF.
Els distintius utilitzats pel personal contractat.
La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat.
Programa d’actuacions especials.
Altres despeses menors.

Atès que la convergència d’interessos és determinat 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.
Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de cent disset mil
dos-cents noranta-un euros amb dos cèntims (117.291,02) €.
Vist el punt 2.1.3.c) 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, la
Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del Bages d’acord amb la
minuta que es transcriu a continuació:
154/194

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL PENEDÈS-GARRAF I LA FEDERACIÓ
D’ADF DEL BAGES, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA
CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 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.
FEDERACIÓ D’ADF DEL PENEDÈS-GARRAF, representada pel President, Sr. Jordi Canals i
Canals.
FEDERACIÓ D’ADF DEL BAGES, representada pel President, Sr. Josep Rius i Prat.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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.

II.

Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions
d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades.

III.

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.

IV.

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 i
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra
incendis forestals.

V.

Que la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del Bages 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.

VI.

Que el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un
Programa d’actuacions especials en els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida
d’incendi, per tal de donar suport a les ADF en la ràpida activació dels seus mitjans
d’extinció.

VII.

Que aquest Programa d’actuacions especials té l’objectiu de cobrir les zones en que
el temps de resposta dels mitjans d’extinció de bombers és superior als 20 minuts per
assegurar un atac ràpid a l’inici d’un incendi en aquestes àrees.
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VIII.

Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el
compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos
laborals.

IX.

Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons
el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.

X.

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 la 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
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació
d’ADF del Penedès-Garraf, Federació d’ADF del Bages i la Diputació de Barcelona, que
garanteixi:
• La participació coordinada de les Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona en el
Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
• El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.
• Un sistema d’intervenció ràpida en les àrees situades a més de 20 minuts de les
casernes dels bombers professionals.
Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF
2.1. Pla d’Informació i Vigilància
La Federació d’ADF del Penedès-Garraf assumeix els següents compromisos:
• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades 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.
• Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla.
• Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres).
• Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.
• Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una
gestoria.
• Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control.
• Instal·lar desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.
• Subministrar l’aigua potable del personal contractat.
• Subministrar el material adient per a les unitats i controls.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1.
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2.2. Programa de seguretat laboral
La Federació d’ADF del Penedès-Garraf es compromet a:
• Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral
de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex
3.
• Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels
treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el
treball assignat amb la màxima seguretat.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1.
2.3. Programa d’actuacions especials
La Federació d’ADF del Penedès-Garraf adopta el compromís de donar suport a les
actuacions especials programades per als dies de màxim risc d’incendi a traves de dos
camions tot terreny de la seva propietat que posarà a disposició del PVI entre el 15 de juny i
el 31 d’agost de l’any 2011.
El vehicle destinat a una zona de l’Alt Penedès serà un camió IPV tot terreny completament
equipat per extinció d’incendis forestals, gestionat per la Federació d’ADF del PenedèsGarraf i que es compromet a:
•
•
•
•
•

Fer-se càrrec de la despesa produïda per l’ús del camió.
Abonar les assegurances corresponents del vehicle i dels ocupants.
Fer-se càrrec de les despeses dels conductors i acompanyants.
Control i manteniment dels vehicles.
Seleccionar el personal : conductors amb permís de conducció adient i acompanyants.

El vehicle destinat a la zona de Bages serà un camió UNIMOG tot terreny, completament
equipat per l’extinció dels incendis forestals gestionat per la Federació d’ADF del Bages i
que es compromet a:
•
•
•
•

Fer-se càrrec de la despesa produïda per l’ús del camió.
Abonar les assegurances corresponents del vehicle i dels ocupants.
Fer-se càrrec de les despeses dels conductors i acompanyants.
Fer-se càrrec de les despeses d’infraccions o altres notificacions legals contra les
normes de circulació.
• Mantenir el material d’extinció contemplat en l’annex 2.
• Retornar el vehicle en les millor condicions possibles pel seu ús.
• Seleccionar el personal : conductors amb permís de conducció adient i acompanyants.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que
estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet a:
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• Col·laborar amb la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del Bages,
les seves ADF federades i els Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància
contra Incendis Forestals d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present
conveni.
• Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal
de la federació.
• Posar a disposició del personal contractat per la federació el vestuari i material tècnic
necessari.
• Realitzar el seguiment i control del personal contractat.
• Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.
• Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les
determinacions de la Llei 31/1995 següents:
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció.
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors
(article 16 de la Llei 31/1995).
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i
control de la seva eficàcia (article 16 de la Llei 31/1995).
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995).
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball
(article 22 de la Llei 31/1995).
• Satisfer a la Federació d’ADF del Penedès-Garraf la quantitat de 117.291,02 € per cobrir
les despeses de la manera següent:
- Pla d’informació i vigilància:
110.653,02 €
- Programa de seguretat laboral:
1.688 €
- Programa d’actuacions especials:
4.950 €
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present
conveni (annex 1).
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada
durant el mes de juny de 2011, sent necessari que en aquesta data els convenis hagin estat
signats per totes les parts.
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la
gestió del Pla.
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la
Federació d’ADF del Penedès-Garraf ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas
que la despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita
aportació.
Quart.- 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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Cinquè.- Control financer
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que
s’estableix en el present conveni.
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del
Bages, 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.
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 el dia 31 de desembre de 2011.
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 signants, 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.
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L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense 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.
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, per duplicat
en el lloc i data que s’assenyalen.
ANNEX 1
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI
PERSONAL
(Selecció, contractació, formació)
VEHICLES
(Rènting, assistència)
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(Imprevistos, altres)
TOTAL PVI
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena RL

73.037,62
34.154,40
1.461
2.000
110.653,02

TOTAL PRL

480
416
792
1.688

PROGRAMA D'ACTUACIONS ESPECIALS
UNIMOG
TOTAL PAA

4.950
4.950

TOTAL CONVENI

117.291,02
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ANNEX 2
PRL
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals.
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació
temporal, està estructurat de la següent manera:
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.
Especialitats preventives concertades:
Psicosociologia i Medicina del treball.

Seguretat,

Higiene

Industrial,

Ergonomia,

ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a
seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les
accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció
del riscos detectats.
Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.
• Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions
organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.
i. Actuació del treballador en cas d’incendi.
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.
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• De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures
d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de
l’activitat.
• Coordinació d’activitats empresarials.
• Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips
necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.
a. Determinar els equips necessaris.
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.
• El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància
sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics
específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi
epidemiològic).
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les
mesures correctores mes adients.
El personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los.
També rebrà els equips de protecció individual necessaris.
Inprein, realitzarà visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent.
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori,
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al
lloc de treball com fora d’ell.
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:
ANAMNESI
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)
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EXPLORACIÓ FÍSICA
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)
COLL (adenopaties, tiroides)
DERMATOLÒGICA (genèrica)
RESPIRATÒRIA (auscultació)
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria
ANALÍTICA EN SANG:
• Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de
plaquetes.
• Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i
triglicèrids.
ANALÍTICA D’ORINA:
• Bioquímica i sediment d’orina.
PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN)
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2011
Valoració econòmica
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador.
Preu anual
37,29
Total Euros
37,29
(Preu sense I.V.A.)
Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el
número de treballadors i proves realitzades.
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2011.
Preu exempt de I.V.A.
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà contractualment
el servei de prevenció.
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de treball
als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o actuació
com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència de
recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei
54/2003, i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge,
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elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de Prevenció
Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes.
PAGAMENT SUBVENCIONAT
ANNEX 3
MATERIAL D’EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL VEHICLE MERCEDES UNIMOG
4 batafocs
1 destral
2 motxilles portamànegues
14 mànegues de 25dn
2 mànega de 70dn
1 mangot
1 garrafa gasolina
1 garrafa gasoil
2 motxilles d’aigua
1 embut
1 pota de cabra
1 clau anglesa
1 clau d’hidrant
1 clau d’estopar la bomba
1 bifurcació 45x25x25
2 llances (americana i forestal)
2 reduccions 25x45
1 reducció 45x70
1 reducció 70x100
2 pulanski
1 gat hidràulic
1 garrafa d’anticongelant
2 tacs de fusta
1 corda
1 cable d’acer

1 mànega de 45dn
1 triangles de senyalització
1 joc de claus de recanvi
1 armilla reflectant
3 ulleres de protecció
5 llanternes frontals
5 pacs de piles de recanvi
2 claus Allen pel capó
1 joc de fusibles
1 làmpada halògena H3
1 làmpada halògena H1
1 farmaciola
1 emissora teltronic P2500B
1 caixa d’eines amb:
1 Martell
1 Escarpa
2 claus de bugies
1 clau fixa
1 tornavís
1 Clau Allen
2 barilles
1 manòmetre per mirar la pressió de les rodes
1 pic
1 pala”

Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel
seu import total de cent quinze mil sis-cents tres euros amb dos cèntims (115.603,02)€
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/A1001/172A0/48903 i mil sis-cents
vuitanta-vuit (1.688) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/A1001/172A0/48905
del vigent pressupost de 2011.
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Penedès-Garraf en els termes
i condicions que s’especifiquen els pactes del conveni.
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i a la Federació
d’ADF del Bages.
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55.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF d’Osona que participa 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:
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 242 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 de vigilància contra incendis
forestals.
Atès el bon acolliment que té aquest Pla de 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 Pla 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 Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi:
•
•

La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.
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La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta:
•
•
•
•
•
•
•
•

El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors.
El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya.
La formació del personal abans d’iniciar-se la Campanya.
El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF.
Els distintius utilitzats pel personal contractat.
La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat.
Programa d’actuacions especials.
Altres despeses menors.

Atès que la convergència d’interessos és determinat 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.
Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de cent vuitanta-cinc
mil dos-cents vint euros amb cinquanta-set cèntims (185.220,57) €.
Vist el punt 2.1.3.c) 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 i la
Federació d’ADF d’Osona d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF D’OSONA, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 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.
FEDERACIÓ D’ADF D’OSONA, representant pel President, Sr. Ramon Vallmitjana
Casademunt.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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.

II.

Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions
d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades.

III.

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.

IV.

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 i
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra
incendis forestals.

V.

Que la Federació d’ADF d’Osona coneix 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.

VI.

Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el
compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos
laborals.

VII.

Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons
el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.

VIII.

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 la 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
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació
d’ADF d’Osona i la Diputació de Barcelona, que garanteixi:
• La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
• El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.
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Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF
2.1. Pla d’Informació i Vigilància
La Federació d’ADF d’Osona assumeix els següents compromisos:
• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades 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.
• Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla.
• Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres).
• Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.
• Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una
gestoria.
• Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control.
• Instal·lar desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.
• Subministrar l’aigua potable del personal contractat.
• Subministrar el material adient per a les unitats i controls.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1.
2.2. Programa de seguretat laboral
La Federació d’ADF d’Osona es compromet a:
• Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral
de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex
2.
• Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels
treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el
treball assignat amb la màxima seguretat.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet a:
• Col·laborar amb la Federació d’ADF d’Osona, les seves ADF federades i els Ajuntaments
en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb el
Programa Tècnic i els pactes del present conveni.
• Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal
de la federació.
• Posar a disposició del personal contractat per la federació el vestuari i material tècnic
necessari.
• Realitzar el seguiment i control del personal contractat.
• Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.
• Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les
determinacions de la Llei 31/1995 següents:
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Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció.
Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors
(article 16 de la Llei 31/1995).
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i
control de la seva eficàcia (article 16 de la Llei 31/1995).
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995).
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball
(article 22 de la Llei 31/1995).
• Satisfer a la Federació d’ADF d’Osona la quantitat de 185.220,57 € per cobrir les
despeses de la manera següent:
- Pla d’informació i vigilància:
182.228,57 €
- Programa de seguretat laboral:
2.992 €
-

El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present
conveni (annex 1).
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada
durant el mes de juny de 2011, sent necessari que en aquesta data els convenis hagin estat
signats per totes les parts.
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la
gestió del Pla.
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la
Federació d’ADF d’Osona ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que la
despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita
aportació.
Quart.- 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.
Cinquè.- Control financer
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que
s’estableix en el present conveni.
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La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF d’Osona, 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.
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 el dia 31 de desembre de 2011.
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 signants, 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, sense 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.
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
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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, per duplicat
en el lloc i data que s’assenyalen.
ANNEX 1
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI
PERSONAL
(Selecció, contractació, formació)
VEHICLES
(Rènting, assistència)
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(Imprevistos, altres)
TOTAL PVI
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena RL
TOTAL PRL
TOTAL CONVENI

114.621,17
64.894,40
1.713
1.000
182.228,57

840
832
1.320
2.992
185.220,57

ANNEX 2
PRL
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals.
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació
temporal, està estructurat de la següent manera:
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La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.
Especialitats preventives concertades:
Psicosociologia i Medicina del treball.

Seguretat,

Higiene

Industrial,

Ergonomia,

ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a
seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les
accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció
del riscos detectats.
Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.
• Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions
organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.
i. Actuació del treballador en cas d’incendi.
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.
• De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures
d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de
l’activitat.
• Coordinació d’activitats empresarials.
• Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips
necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.
a. Determinar els equips necessaris.
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.
• El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància
sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics
específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi
epidemiològic).
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les
mesures correctores mes adients.
El personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los.
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També rebrà els equips de protecció individual necessaris.
Inprein, realitzarà visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent.
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori,
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al
lloc de treball com fora d’ell.
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:
ANAMNESI
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)
EXPLORACIÓ FÍSICA
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)
COLL (adenopaties, tiroides)
DERMATOLÒGICA (genèrica)
RESPIRATÒRIA (auscultació)
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria
ANALÍTICA EN SANG:
• Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de
plaquetes.
• Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i
triglicèrids.
ANALÍTICA D’ORINA:
• Bioquímica i sediment d’orina.
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PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN)
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2011
Valoració econòmica
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador.
Preu anual
37,29
Total Euros
37,29
(Preu sense I.V.A.)
Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el
número de treballadors i proves realitzades.
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2011.
Preu exempt de I.V.A.
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà
contractualment el servei de prevenció.
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de
treball als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o
actuació com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència
de recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei
54/2003, i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge,
elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de
Prevenció Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes.
PAGAMENT SUBVENCIONAT”

Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel
seu import total de cent vuitanta-dos mil dos-cents vint-i-vuit euros amb cinquanta-set
cèntims (182.228,57) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/A1001/172A0/48903
i dos mil nou-cents noranta-dos (2.992) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/A1001/172A0/48905 del vigent pressupost de 2011.
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF d’Osona en els termes i
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni.
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF d’Osona.
56.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF del Vallès Occidental que participa en el Pla d’Informació i Vigilància
contra incendis forestals 2011.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
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pel President Delegat de l’Àrea d’Espais Naturals, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 242 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 de vigilància contra incendis
forestals.
Atès el bon acolliment que té aquest Pla de 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 Pla 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 Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi:
• La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
• El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.
La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta:
•
•

El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors.
El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya.
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•
•
•
•
•
•

La formació del personal abans d’iniciar-se la Campanya.
El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF.
Els distintius utilitzats pel personal contractat.
La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat.
Programa d’actuacions especials.
Altres despeses menors.

Atès que la convergència d’interessos és determinat 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.
Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de cent vint-i-vuit mil
vuit-cents noranta-quatre euros amb trenta-dos cèntims (128.894,32) €.
Vist el punt 2.1.3.c) 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 i la
Federació d’ADF del Vallès Occidental d’acord amb la minuta que es transcriu a
continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL VALLÈS OCCIDENTAL, PER A LA
PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS
FORESTALS 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.
FEDERACIÓ D’ADF DEL VALLÈS OCCIDENTAL, representant pel President, Sr. Joan
Aragonés i Gort.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats
privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i
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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.
II.

Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions
d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades.

III.

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.

IV.

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 i
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra
incendis forestals.

V.

Que la Federació d’ADF del Vallès Occidental coneix 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.

VI.

Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el
compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos
laborals.

VII.

Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons
el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.

VIII.

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 la 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
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació
d’ADF del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona, que garanteixi:
• La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
• El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.
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Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF
2.1. Pla d’Informació i Vigilància
La Federació d’ADF del Vallès Occidental assumeix els següents compromisos:
• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades 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.
• Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla.
• Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres).
• Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.
• Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una
gestoria.
• Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control.
• Instal·lar desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.
• Subministrar l’aigua potable del personal contractat.
• Subministrar el material adient per a les unitats i controls.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1.
2.2. Programa de seguretat laboral
La Federació d’ADF del Vallès Occidental es compromet a:
• Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral
de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex
2.
• Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels
treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el
treball assignat amb la màxima seguretat.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet a:
• Col·laborar amb la Federació d’ADF del Vallès Occidental, les seves ADF federades i els
Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni.
• Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal
de la federació.
• Posar a disposició del personal contractat per la federació el vestuari i material tècnic
necessari.
• Realitzar el seguiment i control del personal contractat.
• Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.
• Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les
determinacions de la Llei 31/1995 següents:
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció.
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors
(article 16 de la Llei 31/1995).
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Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i
control de la seva eficàcia (article 16 de la Llei 31/1995).
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995).
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball
(article 22 de la Llei 31/1995).
• Satisfer a la Federació d’ADF del Vallès Occidental la quantitat de 128.894,32 € per
cobrir les despeses de la manera següent:
- Pla d’informació i vigilància:
127.050,32 €
- Programa de seguretat laboral:
1.844 €
-

El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present
conveni (annex 1).
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada
durant el mes de juny de 2011, sent necessari que en aquesta data els convenis hagin estat
signats per totes les parts.
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la
gestió del Pla.
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la
Federació d’ADF del Vallès Occidental ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas
que la despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita
aportació.
Quart.- 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.
Cinquè.- Control financer
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que
s’estableix en el present conveni.
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Vallès Occidental, 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.
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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 el dia 31 de desembre de 2011.
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 signants, 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, sense 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.
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.
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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, per duplicat
en el lloc i data que s’assenyalen.
ANNEX 1
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI
PERSONAL
(Selecció, contractació, formació)
VEHICLES
(Rènting, assistència)
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(Imprevistos, altres)
TOTAL PVI
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena RL
TOTAL PRL
TOTAL CONVENI

77.634,52
43.912,80
2.503
3.000
127.050,32

540
468
836
1.844
128.894,32

ANNEX 2
PRL
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals.
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació
temporal, està estructurat de la següent manera:
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La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.
Especialitats preventives concertades:
Psicosociologia i Medicina del treball.

Seguretat,

Higiene

Industrial,

Ergonomia,

ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a
seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les
accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció
del riscos detectats.
Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.
• Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions
organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.
i. Actuació del treballador en cas d’incendi.
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.
• De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures
d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de
l’activitat.
• Coordinació d’activitats empresarials.
• Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips
necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.
a. Determinar els equips necessaris.
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.
• El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància
sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics
específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi
epidemiològic).
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les
mesures correctores mes adients.
El personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los.
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També rebrà els equips de protecció individual necessaris.
Inprein, realitzarà visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent.
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori,
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al
lloc de treball com fora d’ell.
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:
ANAMNESI
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)
EXPLORACIÓ FÍSICA
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)
COLL (adenopaties, tiroides)
DERMATOLÒGICA (genèrica)
RESPIRATÒRIA (auscultació)
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria
ANALÍTICA EN SANG:
• Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de
plaquetes.
• Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i
triglicèrids.
ANALÍTICA D’ORINA:
• Bioquímica i sediment d’orina.
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PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN)
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2011
Valoració econòmica
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador.
Preu anual
37,29
Total Euros
37,29
(Preu sense I.V.A.)
Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el
número de treballadors i proves realitzades.
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2011.
Preu exempt de I.V.A.
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà
contractualment el servei de prevenció.
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de
treball als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o
actuació com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència
de recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei
54/2003, i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge,
elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de
Prevenció Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes.
PAGAMENT SUBVENCIONAT”

Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel
seu import total de cent vint-i-set mil cinquanta euros amb trenta-dos cèntims
(127.050,32) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/A1001/172A0/48903 i mil
vuit-cents quaranta-quatre (1.844) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/A1001/172A0/48905 del vigent pressupost de 2011.
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Vallès Occidental en els
termes i condicions que s’especifiquen els pactes del conveni.
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Vallès Occidental.
57.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF del Vallès Oriental que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra
incendis forestals 2011.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
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President Delegat de l’Àrea d’Espais Naturals, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 242 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 de vigilància contra incendis
forestals.
Atès el bon acolliment que té aquest Pla de 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 Pla 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,
dels 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 Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi:
•
•

La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.

La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta:
•
•
•

El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors.
El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya.
La formació del personal abans d’iniciar-se la Campanya.
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•
•
•
•
•

El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF.
Els distintius utilitzats pel personal contractat.
La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat.
Programa d’actuacions especials.
Altres despeses menors.

Atès que la convergència d’interessos és determinat 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.
Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de cent setanta-un
mil nou-cents vuitanta-tres euros amb seixanta cèntims (171.983,60) €.
Vist el punt 2.1.3.c) 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 i la
Federació d’ADF del Vallès Oriental d’acord amb la minuta que es transcriu a
continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL VALLÈS ORIENTAL, PER A LA
PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS
FORESTALS 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.
FEDERACIÓ D’ADF DEL VALLÈS ORIENTAL, representant pel President, Sr. Josep Daina i
Clotet.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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.

186/194

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

II.

Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions
d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades.

III.

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.

IV.

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 i
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra
incendis forestals.

V.

Que la Federació d’ADF del Vallès Oriental coneix 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.

VI.

Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el
compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos
laborals.

VII.

Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons
el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.

VIII.

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 la 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
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació
d’ADF del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona, que garanteixi:
• La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
• El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.
Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF
2.1. Pla d’Informació i Vigilància
La Federació d’ADF del Vallès Oriental assumeix els següents compromisos:

187/194

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

• Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades 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.
• Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla.
• Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres).
• Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.
• Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una
gestoria.
• Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control.
• Instal·lar desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.
• Subministrar l’aigua potable del personal contractat.
• Subministrar el material adient per a les unitats i controls.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1.
2.2. Programa de seguretat laboral
La Federació d’ADF del Vallès Oriental es compromet a:
• Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral
de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex2.
• Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels
treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el
treball assignat amb la màxima seguretat.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet a:
• Col·laborar amb la Federació d’ADF del Vallès Oriental, les seves ADF federades i els
Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni.
• Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal
de la federació.
• Posar a disposició del personal contractat per la federació el vestuari i material tècnic
necessari.
• Realitzar el seguiment i control del personal contractat.
• Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.
• Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les
determinacions de la Llei 31/1995 següents:
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció.
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors
(article 16 de la Llei 31/1995).
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i
control de la seva eficàcia (article 16 de la Llei 31/1995).
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995).
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball
(article 22 de la Llei 31/1995).
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• Satisfer a la Federació d’ADF del Vallès Oriental la quantitat de 171.983,60 € per cobrir
les despeses de la manera següent:
- Pla d’informació i vigilància:
169.511,60 €
- Programa de seguretat laboral:
2.472 €
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present
conveni (annex 1).
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada
durant el mes de juny de 2011, sent necessari que en aquesta data els convenis hagin estat
signats per totes les parts.
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la
gestió del Pla.
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la
Federació d’ADF del Vallès Oriental ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que
la despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita
aportació.
Quart.- 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.
Cinquè.- Control financer
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que
s’estableix en el present conveni.
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Vallès Oriental, 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.
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.
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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 el dia 31 de desembre de 2011.
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 signants, 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, sense 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.
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, per duplicat
en el lloc i data que s’assenyalen.
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ANNEX 1
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI
PERSONAL
(Selecció, contractació, formació)
VEHICLES
(Rènting, assistència)
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(Imprevistos, altres)
TOTAL PVI
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena RL
TOTAL PRL

110.003,40
53.671,20
3.837
2.000
169.511,60

660
624
1.188
2.472
171.983,60

TOTAL CONVENI
ANNEX 2
PRL
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ

Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals.
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació
temporal, està estructurat de la següent manera:
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.
Especialitats preventives concertades:
Psicosociologia i Medicina del treball.

Seguretat,

Higiene

Industrial,

Ergonomia,

ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a
seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.
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2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les
accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció
del riscos detectats.
Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.
• Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions
organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.
i. Actuació del treballador en cas d’incendi.
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.
• De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures
d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de
l’activitat.
• Coordinació d’activitats empresarials.
• Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips
necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.
a. Determinar els equips necessaris.
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.
• El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància
sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics
específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi
epidemiològic).
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les
mesures correctores mes adients.
El personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los.
També rebrà els equips de protecció individual necessaris.
Inprein, realitzarà visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent.
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.
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Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori,
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al
lloc de treball com fora d’ell.
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:
ANAMNESI
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)
EXPLORACIÓ FÍSICA
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)
COLL (adenopaties, tiroides)
DERMATOLÒGICA (genèrica)
RESPIRATÒRIA (auscultació)
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria
ANALÍTICA EN SANG:
• Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de
plaquetes.
• Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i
triglicèrids.
ANALÍTICA D’ORINA:
• Bioquímica i sediment d’orina.
PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN)
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2011
Valoració econòmica
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador.
Preu anual
37,29
Total Euros
37,29
(Preu sense I.V.A.)
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Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el
número de treballadors i proves realitzades.
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2011.
Preu exempt de I.V.A.
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà contractualment
el servei de prevenció.
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de treball
als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o actuació
com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència de
recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei 54/2003,
i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge,
elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de Prevenció
Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes.
PAGAMENT SUBVENCIONAT”

Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel
seu import total de cent seixanta-nou mil cinc-cents onze euros amb seixanta cèntims
(169.511,60) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/A1001/172A0/48903 i dos mil
quatre-cents setanta-dos (2.472) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/A1001/172A0/48905 del vigent pressupost de 2011.
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Vallès Oriental en els termes i
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni.
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Vallès Oriental.
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,
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