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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
 
Data:    26 de gener de 2012 
Caràcter:   Ordinària 
Hora començament:   11.10 hores del matí 
Hora d’acabament:  11.20 hores del matí 
Lloc de la reunió:  Sala Prat de la Riba 
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Excm.   Sr.  Salvador Esteve i Figueras 
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Excm.   Sr.   Alberto Fernández Díaz 
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Il.lm.      Sr.   Josep Llobet Navarro 
Il.lma.    Sra. Mercè Conesa i Pagès 
Excm.   Sr.   Antoni Fogué i Moya 
Il.lm.     Sr.   Carles Rossinyol i Vidal 
Il.lm.     Sr.   Joan Carles García i Cañizares 
Il.lm.     Sr.   Joaquím Ferrer i Tamayo 
Il.lm.     Sr.   Xavier García Albiol 
Il.lm.     Sr.   Alberto Villagrasa Gil 
Il.lma.   Sra. Mònica Querol Querol 
Il.lm.     Sr.   Marc Castells i Berzosa 
Il.lm.     Sr.   Joan Puigdollers i Fargas 
Il.lm.     Sr.   Josep Oliva i Santiveri 
Il.lma.   Sra. Mireia Solsona i Garriga   
Il.lm.     Sr.   Gerard Ardanuy i Mata 
Il.lm.     Sr.   Josep Salom i Ges 
Il.lm.     Sr.   Andreu Carreras i Puigdelliura 
Il.lma.   Sra. Mercè Rius i Serra 
 
SECRETÀRIA GENERAL  
 
Sra. Petra Mahillo García 
 
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL 
 
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
 
INTERVENTORA GENERAL  
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EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA 
 
Il.lm.     Sr.   Ramon Riera Macia 
Il.lm.     Sr.   Jordi Subirana i Ortells 
Il.lm.     Sr.   Jaume Ciurana i Llevadot 
 
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 22 de desembre de 2011. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
2.- Decret de la Presidència de data 14 de desembre de 2011, que resol designar la 
representació de la Diputació de Barcelona, per assistir a la sessió del Consell Català 
de l’Esport que es celebrarà el dia 22 de desembre de 2011. 
 
3.- Decret de la Presidència de data 19 de desembre de 2011, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona, en la Fundació Privada Institut de 
Barcelona d’Estudis Internacionals, per a la sessió del dia 19 de desembre de 2011. 
 
4.- Decret de la Presidència de data 20 de desembre de 2011, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona, en el Consorci de Formació i Iniciatives 
Cercs-Berguedà, per a la sessió del dia 29 de desembre de 2011. 
 
5.- Decret de la Presidència de data 22 de desembre de 2011, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona, en el Consorci de Comunicació Local, per a 
la sessió del dia 29 de desembre de 2011. 
 
6.- Decret de la Presidència de data 3 de gener de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona, en la reunió del dia 4 de gener de 2012, de 
constitució del grup tècnic de treball de la Taula estratègica per a l’impuls de l’actual 
Aeròdrom d’Igualada –Òdena. 
 
7.- Decret de la Presidència de data 10 de gener de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en la Junta de Govern de la Fundació 
Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona, per a la sessió del dia 13 de gener de 
2012. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
8.- Decret de la Presidència, de 16 de desembre de 2011, de compareixença com a 
testimoni davant el Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Granollers, en el procediment abreujat 
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núm. 123/2009-M que se segueix contra l’empresa Mercurio SA i el senyor J.T.B. per 
un presumpte delicte contra la seguretat viària. 
 
9.- Decret de la Presidència, de 21 de desembre de 2011, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el recurs núm. 551/2011-B 
interposat per les senyores AM.P.C. i M.V.P. contra la desestimació de la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit 
que va tenir lloc a la carretera B-142 a causa de la topada amb un senglar que va 
irrompre a la calçada. 
 
10.- Decret de la Presidència, de 4 de gener de 2012, de personació davant el Jutjat 
d’Instrucció núm. 7 de Barcelona, en el procediment judicial de diligències prèvies 
núm. 2493/2011 incoat per a l’esclariment d’uns fets realitzats pel senyor A.M.F. 
funcionari de la Diputació de Barcelona, com a cap de la Unitat del Sector de 
Conservació de Vilafranca de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures. 
 
Es dóna compte del dictamen següent: 
 
11.- Dictamen que proposa donar compte del decret judicial dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona que acorda tenir per desistit el recurrent 
i declara finalitzat el recurs 258/2010-I interposat pel senyor A.P.U. contra la resolució 
que desestimava les al·legacions efectuades a la proposta de resolució de la Comissió 
de Carrera Professional i acordava mantenir el nivell de desenvolupament personal i el 
grau personal consolidat.  
 
12.- Dictamen que proposa donar compte del decret judicial dictat pel Jutjat Social 
núm. 10 de Barcelona que disposa el sobreseïment del procediment en matèria de 
determinació de contingència d’incapacitat temporal per accident de treball núm. 
379/2011 per desistiment de la recurrent Diputació de Barcelona. 
 
13.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada pel Tribunal de 
Comptes que decreta l’arxiu de les Diligències Preliminars núm. B-172/11 obertes com 
a conseqüència de les possibles irregularitats posades de manifest pel Ministeri Fiscal 
en la justificació de l’aplicació dels fons i subvencions atorgades per la Comissió 
Europea i per l’Agència de residus de Catalunya, mitjançant les diputacions de 
Barcelona i Lleida, en haver quedat justificades les irregularitats referides per mitjà de 
la documentació aportada. 
 
14.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona que declara la caducitat del recurs 
núm. 362/2011 interposat pel senyor Y.Z.B. contra la desestimació presumpta de la 
sol·licitud de revelació de dades de la seva mare biològica. 
 
15.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, que 
desestima el recurs núm. 514/2010 interposat per l’entitat mercantil Postigo Obras y 
Servicios S.A. contra la resolució que desestimava el recurs de reposició que la 
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recurrent va interposar contra el decret de liquidació i cancel·lació de garantia del 
projecte modificat de “Passarel·la sobre el riu Cardener. TM Callús” com a 
conseqüència de l’incompliment dels terminis d’execució de les obres. 
 
16.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que 
desestima el recurs núm. 382/2008 interposat per la senyora MA.C.H. contra la 
resolució que desestimava recurs de reposició que la recurrent va interposar contra la 
resolució de deducció proporcional de retribucions corresponent a la seva nòmina de 
setembre de 2007 en concepte d’absències injustificades. 
 
17.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que 
desestima el recurs núm. 485/2009-M interposat pel senyor JM.R.Ch. contra la 
desestimació presumpta per silenci administratiu negatiu de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per les lesions i danys derivats de la caiguda 
soferta pel recurrent, quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera de Sarria 
a Vallvidrera, a causa de l’existència d’una gran quantitat de sorra a la calçada. 
 
Servei de Govern Local 
 
18.- Dictamen que proposa l’aprovació del Règim de concertació de l’àmbit de suport 
als serveis i a les activitats del Pla de concertació i del Catàleg de suport d’aquest 
àmbit, i obertura de la convocatòria de l’any 2012 per a la concertació de recursos. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
19.- Donar compte de l’Informe de Seguiment del pressupost per programes del 3er. 
trimestre de l’any 2011. 
 
Servei de Contractació 
 
20.- Dictamen que proposa l’aprovació de la reserva social de contractació per a 
l’exercici 2012 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb 
especial risc d’exclusió social. 
 
Organisme de Gestió Tributària 

 
21.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA de 
dos mil vuit-cents vint-i-vuit euros amb setanta-quatre cèntims (2.828,74) € per pèrdua 
de notificacions durant el mes d’abril de 2011 en l’execució de les tasques 
encomanades relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i 
de l’Organisme de Gestió Tributària. 
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22.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA de 
divuit mil set-cents vint-i-nou euros amb seixanta-un cèntims (18.729,61) € per pèrdua 
de notificacions durant el mes de maig de 2011 en l’execució de les tasques 
encomanades relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i 
de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
23.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA de 
dotze mil nou-cents trenta-cinc euros amb quaranta-un cèntims (12.935,41) € per 
pèrdua de notificacions durant el mes de Juny de 2011 en l’execució de les tasques 
encomanades relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i 
de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d´Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar l’inici del expedient administratiu per a la redacció 
del projecte reformat, així com de l’expedient de modificació del contracte relatiu a les 
obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu 
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges. 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt, en resolució de l’expedient núm. 2011/8014. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Mitelland, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/8184. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2011/8372. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S.V.V., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/8600. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. D.S.N., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/8605. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2011/8609. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en resolució de l’expedient núm. 
2011/8620. 



 

  
 
 
    

 
 

6

32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Nejonmar, S.C.P., en resolució de l’expedient núm. 2011/8649. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S.M.P., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/9186. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Excavacions A. Mumbrú, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/9192. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres, en resolució de l’expedient núm. 2011/9195. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Gas 
Natural Distribución SDG, en resolució de l’expedient núm. 2011/9357. 
 
37.- Dictamen que proposa denegar una autorització a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt, en resolució de l’expedient núm. 2011/6710. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
38.- Dictamen que proposa aprovar les “Bases de participació en el Programa 
d’Arranjaments d’habitatges per a gent gran de la província de Barcelona” per tal de 
regular i fixar els criteris i el procediment de participació dels Ens Locals de la 
província de Barcelona en l’esmentat programa. 
 

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 22 de desembre de 2011, es pregunta si 
existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per 
unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Decret de la Presidència de data 14 de desembre de 2011, que resol designar 
la representació de la Diputació de Barcelona, per assistir a la sessió del Consell 
Català de l’Esport que es celebrarà el dia 22 de desembre de 2011.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
El Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, 35/2001, de 23.1.2001, sobre els 
òrgans rectors i el funcionament del Consell Català de l’Esport preveu la representació 
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de la Diputació de Barcelona en aquest òrgan, amb una vocalia en la Comissió 
Directiva. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern en la sessió del dia 10.11.2011 (ref. AJG 640/11) 
va designar el Sr. Josep Salom Ges com a representant de la Diputació en aquest 
òrgan. 
 
El proper dia 22.112.2011 s’ha convocat sessió, a la qual, i per coincidir amb la data i 
hora d’una sessió plenària de la Corporació, el Diputat Salom no podrà assistir. 
 
Això, però, i considerant-se necessària la presència de la Diputació en aquesta sessió, 
i davant la impossibilitat que assisteix la persona designada, es considera necessari 
fer una nova designació, només per aquesta sessió. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes de referència correspon, com s’ha dit, llevat que s’hagi delegat la 
competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article 
33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es 
remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum 
especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 26.7.2011 va adoptar un 
acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la Junta de Govern la 
designació de representants. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 8.9.201 (BOPB  de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre 
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,  

 
RESOLC : 

 
Primer.- Revocar la delegació feta en favor de l’Il·lm. Sr. Josep Salom Ges com a 
representant de la Diputació de Barcelona, única i exclusivament per assistir a la 
sessió del Consell Català de l’Esport del proper dia 22.12.2011, i fer un nou 
nomenament donada la importància dels temes a tractar i la necessitat que la 
Diputació de Barcelona estigui representada, ja què al Sr. Salom li és impossible 
assistir. 
 
Segon.-  Nomenar representant de la Diputació de Barcelona per assistir a la sessió 
del Consell Català de l’Esport del proper dia 22.12.2011, al Sr. Jordi Cavero Buscató, 
Gerent dels Serveis d’Esports com a membre de ple dret, amb veu i amb vot. 
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Tercer.-  Notificar el present acord a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya, i als interessats per al seu coneixement i efectes. 
  
Quart.- Donar compte a la Junta de Govern en la propera sessió ordinària que celebri, 
de la delegació efectuada, per a la seva ratificació. 
 
3.- Decret de la Presidència de data 19 de desembre de 2011, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona, en la Fundació Privada Institut de 
Barcelona d’Estudis Internacionals, per a la sessió del dia 19 de desembre de 
2011.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratificà 
el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en la Fundació Privada Institut de 
Barcelona d’Estudis Internacionals, pel Diputat Juan Carles Garcia Cañizares. 
 
La Fundació ha convocat sessió per avui dia 19.12.2011, a la qual el Sr. Garcia no 
podrà assistir per trobar-se indisposat. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació només per a la sessió del dia d’avui. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 8.9.201 (BOPB  de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre 
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,  
 

RESOL: 
 
Primer.- Designar  el Sr. Xavier Boltaina Bosch representant d’aquesta Corporació en 
la Fundació Privada Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals, en substitució del 
Sr. Juan Carles Garcia Cañizares, només per a la sessió del dia 19.12.2011 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui, 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació i al Sr. Boltaina, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
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4.- Decret de la Presidència de data 20 de desembre de 2011, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona, en el Consorci de Formació i 
Iniciatives Cercs-Berguedà, per a la sessió del dia 29 de desembre de 2011.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratificà el present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en el Consorci de Formació i Iniciatives 
Cercs-Berguedà, entre d’altres persones, per l’Il·lm. Sr. Alberto Fernández Díaz. 
 
El Consorci  ha convocat sessió per al dia 29.12.2011, a la qual el Sr. Fernández Díaz 
no podrà assistir per problemes d’agenda. 
 
Considerant-se que és important la presència de tots els representants de la Diputació 
de Barcelona en aquesta sessió, es proposa fer una nova designació només per a la 
sessió del dia 29.12.2011. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 8.9.201 (BOPB  de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre 
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,  
 

RESOL: 
 
Primer.- Designar  el Sr. Leandre Mayola Tresserras, Gerent de Serveis de 
Desenvolupament Econòmic, representant d’aquesta Corporació en el Consorci de 
Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà, en substitució del Sr. Alberto Fernández Díaz, 
només per a la sessió del dia 29.12.2011 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci i als interessats, per al seu coneixement 
i efectes oportuns. 
 
5.- Decret de la Presidència de data 22 de desembre de 2011, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona, en el Consorci de Comunicació Local, 
per a la sessió del dia 29 de desembre de 2011.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
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La Diputació de Barcelona està representada en el Consorci de Comunicació Local, 
entre altres persones, pel Diputat Juan Carles Garcia Cañizares. 
 
El Consorci té previst celebrar sessió el dia 29.12.2011, a la qual el Sr. Garcia no 
podrà assistir. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació només per a aquesta data. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia 26.1.2012. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 8.9.201 (BOPB  de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre 
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,  

 
RESOL: 

 
Primer.- Designar  el Sr. Ferran Civil Arnabat representant d’aquesta Corporació en el 
Consorci de Comunicació Local, en substitució del Sr. Juan Carles Garcia Cañizares, 
només per a la sessió del dia 29.12.2011. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui, 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci i als interessats, per al seu coneixement 
i efectes oportuns. 
 
6.- Decret de la Presidència de data 3 de gener de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona, en la reunió del dia 4 de gener de 
2012, de constitució del grup tècnic de treball de la Taula estratègica per a 
l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada –Òdena.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en la Taula Estratègica per a l’impuls de 
l’actual aeròdrom Igualada – Òdena, en la qual participen com a tècnics en el grup de 
treball el Sr. F. Xavier Forcadell com a titular i la Sra. Laia Calverol com a suplent. 
 
Davant la impossibilitat que cap de les dues persones designades per la Diputació de 
Barcelona per a participar en el grup tècnic i havent-se previst una reunió per demà dia 
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4.1.2012, a la qual la Diputació de Barcelona té molt d’interès en assistir, es necessari 
fer una nova designació, només per a aquesta sessió. 
  
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia 26.1.2012. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 8.9.201 (BOPB  de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre 
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,  
 

RESOL: 
 
Primer.- Designar  el Sr. Xavier Boltaina Bosch, Gerent de la Diputació de Barcelona, 
per participar en la constitució del Grup Tècnic de Treball de la Taula Estratègica per a 
l’impuls de l’actual aeròdrom d’Igualada – Òdena que s’ha convocat per al dia 
4.12.2011, en substitució del Sr. F. Xavier Forcadell Esteller, i només per aquesta 
sessió. 
  
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui, 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Delegació Territorial del Govern a la Catalunya 
Central, per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
7.- Decret de la Presidència de data 10 de gener de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en la Junta de Govern de la Fundació 
Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona, per a la sessió del dia 13 de gener de 
2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratificà 
el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada a la Junta de Govern de la Fundació  
Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona per l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia 
Cañizares. 
  
La Fundació té previst celebrar sessió de la Junta de Govern el  proper dia 13 de 
gener, a la qual l’Il·lm. Sr. Garcia Cañizares no podrà assistir. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació només per a aquesta data. 
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La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia 26 de gener d’enguany. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 8.9.201 (BOPB  de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre 
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,  
 

RESOL 
 
Primer.- Designar  l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot com representant d’aquesta 
Corporació a la Junta de Govern de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de 
Barcelona, en substitució de l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, només per a la 
sessió del dia 13 de gener de 2012. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui, 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació i als interessats, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
8.- Decret de la Presidència, de 16 de desembre de 2011, de compareixença com 
a testimoni davant el Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Granollers, en el procediment 
abreujat núm. 123/2009-M que se segueix contra l’empresa Mercurio SA i el 
senyor J.T.B. per un presumpte delicte contra la seguretat viària.- 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 Penal núm. 1 de Granollers, mitjançant cèdula de data 19 d’octubre de 2011, 
ha citat  la Diputació de Barcelona  a comparèixer com a testimoni en el procediment 
abreujat núm. 123/2009-M, que es tramita en aquell Jutjat contra l’empresa Mercurio  
S.A. i el senyor J.T.B., per un presumpte delicte contra la seguretat viària amb resultat 
d’accident de trànsit ocorregut el dia 11 de setembre de 2008 a la carretera  BV-1433 
de les Franqueses del Vallès. 
 
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 de 18 d’abril, i en compliment d’allò ordenat a la 
citació judicial rebuda escau  comparèixer en l’esmentat procediment i designar lletrat 
perquè es faci càrrec de la defensa i representació de la Corporació. 
 



 

  
 
 
    

 
 

13

Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer, com a testimoni, en el procediment abreujat núm. .123/2009-M, 
que es tramita en aquell Jutjat  contra l’empresa Mercurio  S.A. i el senyor J.T.B., per 
un presumpte delicte contra la seguretat viària amb resultat d’accident de trànsit 
ocorregut el dia 11 de setembre de 2008 a la carretera  BV-1433 de les Franqueses 
del Vallès. 
 
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. 
 
9.- Decret de la Presidència, de 21 de desembre de 2011, de compareixença 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el recurs núm. 
551/2011-B interposat per les senyores AM.P.C. i M.V.P. contra la desestimació 
de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera B-142 a causa de la topada 
amb un senglar que va irrompre 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. 6 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 551/2011-B, procediment 
ordinari, interposat per les senyores AM.P.C. i M.V.P. contra el Decret, de data 4 
d'agost de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials i personals soferts amb motiu de l'accident de trànsit 
que van patir el dia 6 de gener de 2010 a la carretera B-142 a causa, presumptament, 
de la topada contra un porc senglar que va irrompre a la calçada. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi 
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat i 
procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació de la 
Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 13 de desembre de 2011, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España (en endavant Zurich) 
com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té 
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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. 
 
Atès que 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 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
551/2011-B, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona 
interposat per les senyores AM.P.C. i M.V.P. contra el Decret, de data 4 d'agost de 
2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials i personals soferts amb motiu de l'accident de trànsit que van patir el 
dia 6 de gener de 2010 a la carretera B-142 a causa, presumptament, de la topada 
contra un porc senglar que va irrompre a la calçada. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat 
 
Quart.- Fer remissió de l’expedient i emplaçar la companyia Zurich d’acord amb el que 
estableix l’article 49.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol de la jurisdicció contenciosa 
administrativa per tal que pugui comparèixer com a codemandada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 511/2011-B.   
 
10.- Decret de la Presidència, de 4 de gener de 2012, de personació davant el 
Jutjat d’Instrucció núm. 7 de Barcelona, en el procediment judicial de diligències 
prèvies núm. 2493/2011 incoat per a l’esclariment d’uns fets realitzats pel senyor 
A.M.F. funcionari de la Diputació de Barcelona, com a cap de la Unitat del Sector 
de Conservació de Vilafranca de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar 
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
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Per Decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 13 
d’agost de 2010 es va acordar endegar l’expedient d’informació reservada IR-2/201, 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 cap de la Unitat del Sector de Conservació de Vilafranca de l’Oficina 
Tècnica esmentada. 
 
De les diligències practicades en l’expedient d’informació reservada, es va posar de 
manifest que el funcionari en qüestió havia estat l’autor d’uns fets que no només 
podien derivar en responsabilitat disciplinària, sinó que també podien ser constitutius 
d’una infracció penal.  
 
Per això, mitjançant Decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns de data 25 de gener de 2011 es va acordar la incoació d’expedient disciplinari i 
alhora l’adopció, respecte del senyor M., de la mesura cautelar de suspensió de 
funcions amb percepció de les retribucions bàsiques, així com la immediata suspensió 
de 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 
posar els fets en coneixement del Ministeri Fiscal. 
 
A tal efecte, per Decret de la Presidència d’aquesta Corporació de data 23 de febrer de 
2011 es va acordar donar compte al Ministeri Fiscal dels fets esmentats, designant els 
lletrats del Servei d’Assessoria Jurídica a fi de presentar la corresponent denúncia 
davant la Fiscalia Provincial, cosa que es va fer mitjançant escrit registrat en aquella 
Fiscalia en data 25 de febrer de 2011. 
 
La Fiscalia va procedir a la incoació de les diligències d’investigació núm. 60/2011, que 
van finalitzar amb la presentació davant el Jutjat degà dels d’Instrucció de Barcelona 
d’un escrit de denúncia contra el senyor A.M.F., interessant la incoació d’un 
procediment de Diligències prèvies i la pràctica d’un seguit de diligències d’instrucció, 
entre les que es trobava l’oferiment d’accions a la Diputació de Barcelona; oferiment 
que en data d’avui encara no ens consta realitzat per part del Jutge instructor. 
 
A requeriment del Servei d’Assessoria Jurídica d’aquesta Diputació, la Fiscalia ens ha 
comunicat que l’esmentada denúncia havia recaigut en el Jutjat d’Instrucció núm. 7 de 
Barcelona, amb el número de Diligències prèvies 2493/2011. 
 
D’altra banda, en data 10 d’octubre de 2011 va tenir entrada en el Registre general de 
la Diputació un escrit signat pel senyor O.L.A., que deia actuar com a administrador de 
la societat L.A.Pintores, S.L., en virtut del qual reclama a la Corporació el pagament 
d’un seguit de factures -de les que aporta còpia-, per un import total de 355.134,28 €, 
corresponents a uns treballs de pintura presumptament contractats per la Diputació a 
la dita empresa. 
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La Intervenció General de la Corporació ha informat que, examinats els antecedents 
de què es disposa en aquella Intervenció, s’ha comprovat que la societat L.A.Pintores, 
S.L., amb NIF XXX, no hi consta com a creditora de la Diputació, i que en el Registre 
de factures no s’ha rebut cap factura girada per aquella empresa. 
 
Així les coses, com sigui que en data d’avui no consta que el Jutjat d’Instrucció núm. 7 
de Barcelona hagi realitzat l’oferiment d’accions corresponent, i com sigui que la 
societat L.A.Pintores, S.L. ha reclamat a la Diputació el pagament d’unes factures de 
les que la Corporació no en té coneixement –i que n’hauria de tenir si els treballs o 
serveis s’haguessin contractat per la via establerta legalment-, procedeix personar-se 
com a part en aquell procediment de Diligències prèvies, a l’empara dels articles 109 i 
110 de la LECrim., exercint l’acusació particular en defensa dels interessos de la 
Corporació i, en especial, a fi d’aportar a la investigació judicial la reclamació 
efectuada per aquella societat. 
 
Fora d’això, quant als tràmits formals per a la interposició d’accions judicials, la 
secretaria general de la Corporació, 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, 
ha emès informe favorable a la personació de la Diputació de Barcelona com a part 
exercint-hi l’acció penal, per a la qual cosa cal designar un representant legal, que en 
aquest cas ha de recaure en els lletrats del Servei d’Assessoria Jurídica de la 
Corporació perquè qualsevol d’ells indistintament hi actuïn. 
 
I, d’acord amb el que estableix l’apartat 2.4.a) de la Refosa 1/2011 sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, és 
la Presidència l’òrgan competent per exercir aquella acció judicial.  
 
En virtut de tot això, es proposa la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Personar-se com a part en el procediment judicial de Diligències prèvies núm. 
2493/2011 que es tramiten en el Jutjat d’Instrucció núm. 7 de Barcelona, i que s’ha 
incoat per l’esclariment d’uns fets realitzats pel funcionari de la Diputació de Barcelona 
senyor A.M.F. com a cap de la Unitat del Sector de Conservació de Vilafranca de 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Corporació. 
 
Segon.- Donar trasllat al Jutjat d’Instrucció núm. 7 de Barcelona de l’escrit de 
reclamació i la documentació adjunta presentats davant la Diputació de Barcelona per 
la societat L.A. Pintores, S.L., a fi de què en formi part de la instrucció de la causa i de 
què en decideixi sobre la seva virtualitat.  
 
Tercer.- Designar els lletrats adscrits al Servei d’Assessoria Jurídica de la Corporació 
perquè qualsevol d’ells indistintament duguin a terme les actuacions exposades en els 
apartats anteriors. 
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11.- Dictamen que proposa donar compte del decret judicial dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona que acorda tenir per desistit el 
recurrent i declara finalitzat el recurs 258/2010-I interposat pel senyor A.P.U. 
contra la resolució que desestimava les al·legacions efectuades a la proposta de 
resolució de la Comissió de Carrera Professional i acordava 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 que per decret de la Presidència de 7 de juliol de 2010 es va acordar comparèixer 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs núm. 
258/2010-I interposat pel senyor A.P.U. contra la resolució, de 22 de febrer de 2010, 
que desestimava les al·legacions efectuades a la proposta de resolució de la Comissió 
de Carrera Professional i acordava mantenir el nivell de desenvolupament personal i el 
grau personal consolidat. 
 
Vist que el titular del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ha emès un 
decret judicial pel qual acorda tenir per desistit el recurrent, com a conseqüència de 
l’escrit presentat en el qual manifesta la seva voluntat d’abandonar el procediment 
tramitat, i declara, així mateix, la finalització del procediment. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada del decret judicial emès pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5 de Barcelona, de 14 de desembre de 2011, mitjançant el qual 
acorda tenir per desistit el recurrent i declara la finalització del procediment en el 
recurs núm. 258/2010-I, interposat pel senyor A.P.U. contra la resolució de la Diputació 
de Barcelona, de 22 de febrer de 2010, que desestimava les al·legacions efectuades a 
la proposta de resolució de la Comissió de Carrera Professional i acordava mantenir el 
nivell de desenvolupament personal i el grau personal consolidat. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona 
als efectes oportuns. 
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12.- Dictamen que proposa donar compte del decret judicial dictat pel Jutjat 
Social núm. 10 de Barcelona que disposa el sobreseïment del procediment en 
matèria de determinació de contingència d’incapacitat temporal per accident de 
treball núm. 379/2011 per desistiment de la recurrent 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: 
 
La Junta de Govern en sessió de 10 de març de 2011 va acordar donar-se per 
assabentada del decret de la Presidència de 15 de febrer de 2011, pel qual s’acordava 
interposar reclamació prèvia i possibles accions judicials davant la Direcció Provincial 
de Barcelona de l’INSS contra la resolució de l’expedient de determinació de 
contingència núm. 002-1-2009-399622-15. 
 
La Diputació de Barcelona va presentar demanda en matèria de determinació de 
contingència d’incapacitat temporal contra l’INSS, la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, Activa Mútua 2008 – Mútua d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social i el senyor J.N.P., davant el Jutjat Social núm. 10 
de Barcelona, la qual se segueix en el procediment núm. 379/2011 
 
El titular del Jutjat Social núm. 10 de Barcelona ha emès un decret judicial pel qual 
s’acorda disposar el sobreseïment del referit procediment, com a conseqüència de 
l’escrit presentat per la Diputació en el qual manifesta la seva voluntat d’abandonar el 
procediment tramitat. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada del decret judicial emès pel Jutjat Social núm. 10 
de Barcelona, de 16 de desembre, en el procediment d’incapacitat temporal per 
accident de treball núm. 379/2011, mitjançant el qual en disposa el sobreseïment, 
com a conseqüència del desistiment de la Diputació de Barcelona com a part actora. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Social núm. 10 de Barcelona als efectes 
oportuns. 
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13.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada pel Tribunal 
de Comptes que decreta l’arxiu de les Diligències Preliminars núm. B-172/11 
obertes com a conseqüència de les possibles irregularitats posades de manifest 
pel Ministeri Fiscal en la justificació de l’aplicació dels fons i subvencions 
atorgades per la Comissió Europea i per l’Agència de residus de Catalunya, 
mitjançant les diputacions de Barcelona i Lleida, en haver quedat justificades les 
irregularitats referides per mitjà de la documentació aportada.- 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 interlocutòria dictada pel Departament 2n de la Secció d’Enjudiciament del  
Tribunal de Comptes que decreta l’arxiu de les Diligències Preliminars núm. B-172/11 
obertes com a conseqüència de les possibles irregularitats posades de manifest pel 
Ministeri Fiscal en la justificació de l’aplicació dels fons i subvencions atorgades per la 
Comissió Europea i per l’Agència de residus de Catalunya corresponents a l’exercici 
econòmic 2006, mitjançant les diputacions de Barcelona i Lleida. 
 
Vist que, d’acord amb els raonaments jurídics que consten a la referida interlocutòria, 
en relació amb la Diputació de Barcelona, les irregularitats descrites pel Ministeri Fiscal 
han quedat totalment justificades amb la documentació aportada. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altre formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada pel Departament 2n de 
la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes que decreta l’arxiu de les 
Diligències Preliminars núm. B-172/11 obertes com a conseqüència de les possibles 
irregularitats posades de manifest pel Ministeri Fiscal en la justificació de l’aplicació 
dels fons i subvencions atorgades per la Comissió Europea i per l’Agència de residus 
de Catalunya corresponents a l’exercici econòmic 2006, mitjançant les diputacions de 
Barcelona i Lleida, en haver quedat justificades les irregularitats referides per mitjà de 
la documentació aportada. 
  
Segon.- Notificar aquest acord al Departament 2n de la Secció d’Enjudiciament del 
Tribunal de Comptes als efectes legals oportuns. 
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14.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona que declara la caducitat del 
recurs núm.362/2011 interposat pel senyor Y.Z.B. contra la desestimació 
presumpta de la sol·licitud de revelació de dades de la seva mare biològica.- 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: 
 
La Junta de Govern, en la sessió ordinària del 27 d’octubre de 2011, va acordar donar-
se per assabentada del decret de la Presidència, de 29 de setembre de 2011, pel qual 
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona en el recurs núm. 362/2011 interposat pel senyor Y.Z.B. contra la 
desestimació presumpta de la sol·licitud de revelació de les dades de la seva mare 
biològica. 
 
Vista la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona 
per la qual es declara la caducitat del recurs núm. 362/2011, en compliment amb el 
que disposa l’art. 52.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i en no haver-se formalitzat la demanda en el termini 
establert per fer-ho. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona que declara la caducitat del recurs núm. 
362/2011 interposat pel senyor Y.Z.B. contra la desestimació presumpta de la 
sol·licitud de revelació de les dades de la seva mare biològica. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
15.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, que desestima el recurs núm. 514/2010 interposat per l’entitat 
mercantil Postigo Obras y Servicios S.A. contra la resolució que desestimava el 
recurs de reposició que la recurrent va interposar contra el decret de liquidació i 
cancel·lació de garantia del projecte modificat de “Passarel·la sobre el riu 
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Cardener. TM Callús” com a conseqüència de l’incompliment dels terminis 
d’execució de les obres.- 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 núm. 3 de Barcelona que 
desestima el recurs núm. 514/2010 interposat per l’entitat mercantil Postigo Obras y 
Servicios S.A. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 20 de juliol de 2010, 
que desestimava el recurs de reposició que la recurrent va interposar contra el decret 
de liquidació i cancel·lació de garantia del projecte modificat de “Passarel·la sobre el 
riu Cardener. TM Callús” com a conseqüència de l’incompliment dels terminis 
d’execució de les obres. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que la resolució objecte de la demanda és ajustada a dret, i 
que, per tant, procedeix la desestimació del recurs plantejat. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altre formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, en el recurs núm. 514/2010 interposat per l’entitat mercantil Postigo Obras 
y Servicios S.A. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 20 de juliol de 
2010, que desestimava el recurs de reposició que la recurrent va interposar contra el 
decret de liquidació i cancel·lació de garantia del projecte modificat de “Passarel·la 
sobre el riu Cardener. TM Callús” com a conseqüència de l’incompliment dels terminis 
d’execució de les obres,  ja que la resolució de la Diputació es considera ajustada a 
dret. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
 
16.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, que desestima el recurs núm. 382/2008 interposat per la senyora 
MA.C.H. contra la resolució que desestimava recurs de reposició que la 
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recurrent va interposar contra la resolució de deducció proporcional de 
retribucions corresponent a la seva nòmina de setembre de 2007 en concepte 
d’absències injustificades.- 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: 
 
El 14 de desembre de 2011 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha 
dictat sentència, en el procediment abreujat 382/2008, que desestima el recurs 
contenciós administratiu que la senyora MA.C.H. va interposar contra la resolució del 
president de la Diputació de Barcelona, de 5 de maig de 2008, mitjançant la qual es 
desestimava el recurs de reposició que la recurrent va interposar contra la resolució de 
deducció proporcional de retribucions corresponent a la seva nòmina de setembre de 
2007 en concepte d’absències injustificades. 
 
D’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es determina 
expressament que la proposta de calendari presentada per la senyora C. no va ser 
autoritzada pel Servei Residencial d’Estades Temporals i RESPIR, en no adequar-se a 
les necessitats del servei, i per tant, les absències no es poden imputar al gaudiment 
de la reducció de jornada al·legada i resten sense justificar. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altre formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 382/2008, relatiu al recurs contenciós 
administratiu interposat per la senyora MA.C.H. contra la resolució del president de la 
Diputació de Barcelona, de 5 de maig de 2008, mitjançant la qual es desestimava el 
recurs de reposició que la recurrent va interposar contra la resolució de deducció 
proporcional de retribucions corresponent a la seva nòmina de setembre de 2007 en 
concepte d’absències injustificades. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
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17.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, que desestima el recurs núm. 485/2009-M interposat pel senyor 
JM.R.Ch. contra la desestimació presumpta per silenci administratiu negatiu de 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per les lesions i danys 
derivats de la caiguda soferta pel recurrent, quan circulava amb la seva 
motocicleta per la carretera de Sarria a Vallvidrera, a causa de l’existència d’una 
gran quantitat de sorra 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 núm. 2 de Barcelona, dictada en 
el procediment abreujat 485/2009-M, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor JM.R.Ch. contra l’Ajuntament de Barcelona, Zurich España Cia. 
de Seguros y Reaseguros S.A, y la Diputació de Barcelona en relació amb la 
desestimació presumpta per silenci administratiu negatiu de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per les lesions i danys derivats de la caiguda 
soferta pel recurrent, quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera de Sarria 
a Vallvidrera, a causa de l’existència d’una gran quantitat de sorra a la calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que el tribunal considera dubtosos els 
fets rellevants per a la decisió, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altre formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 485/2009-M, relatiu al recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor JM.R.Ch. contra la desestimació presumpta per 
silenci administratiu negatiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
per les lesions i danys derivats de la caiguda soferta pel recurrent, quan circulava amb 
la seva motocicleta per la carretera de Sarria a Vallvidrera, a causa de l’existència 
d’una gran quantitat de sorra a la calçada. 
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Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
 
Servei de Govern Local 
 
18.- Dictamen que proposa l’aprovació del Règim de concertació de l’àmbit de 
suport als serveis i a les activitats del Pla de concertació i del Catàleg de suport 
d’aquest àmbit, i obertura de la convocatòria de l’any 2012 per a la concertació 
de recursos.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Delegat 
per a la Cooperació Local, 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 estableix pautes d’orientació 
política local en les qüestions d’interès comú i la metodologia per al desenvolupament 
de la col·laboració entre aquesta corporació i els municipis i altres entitats locals del 
seu territori. 
 
Per al desenvolupament dels seus objectius i orientacions estratègiques, el Pla de 
concertació disposa d’un conjunt diferenciat d’instruments i procediments de 
concertació adients amb la naturalesa de les necessitats, els acords i les actuacions 
que se’n deriven. La suma d’aquests elements rep la denominació d’àmbits de suport.  
 
L’àmbit de suport als serveis i a les activitats inclou els recursos i els instruments per al 
desenvolupament concertat de polítiques públiques locals referides a la prestació de 
serveis i la realització d’activitats, fonamentalment a través de transferències corrents, 
la redacció i el lliurament de treballs, la cessió de material i l’assessorament i el suport 
del personal de la Diputació. 
 
La participació en l’àmbit de suport als serveis i a les activitats s’estableix en un doble 
nivell: el Catàleg de suport als serveis i a les activitats, com instrument d’expressió de 
l’oferta; i el règim de concertació i la convocatòria, com instruments de definició de les 
condicions i els procediments. 
 
Finalitzada la vigència del Protocol general, i fins a l’aprovació d’un nou protocol o 
instrument equivalent, el Ple d’aquesta Diputació, el 22 de desembre de 2011, va 
aprovar el Règim transitori aplicable al Protocol general del Pla de concertació 2008-
2011, amb la voluntat de garantir el màxim valor possible de la funció de cooperació 
local i configurar un espai efectiu per donar continuïtat a les línies de treball que han 
demostrat eficàcia i assegurar la transferència de recursos als Ajuntaments i resta 
d’ens locals.  
 
En aquest sentit, el Règim transitori assenta les bases per elaborar un renovat Catàleg 
de suport als serveis i a les activitats per al 2012, així com el seu Règim de 
concertació i la convocatòria corresponent.  
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El Catàleg comprèn la relació de recursos concertables que la Diputació ofereix als 
ens locals per al suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats, a través 
de recursos tècnics, econòmics i materials. Per tal d’ajustar aquesta oferta a les 
necessitats de suport dels ens destinataris i a la tipologia de serveis ofertats per la 
Diputació, aquest any s’inclou en el Catàleg el programa complementari de mobiliari 
d’espai públic. També s’hi introdueixen canvis en la classificació dels recursos que 
simplifiquen les categories fins ara vigents i clarifiquen el tipus de recurs que es 
transfereix. 
 
El Règim de concertació, per la seva banda, desenvolupa les condicions generals de 
sol·licitud i el sistema de formalització dels recursos, que inclou la modalitat de 
concessió i els seus supòsits, així com els terminis d’execució i justificació i la resta de 
condicions d’execució dels recursos. 
 
Aquest règim estableix el procediment de concessió en règim de concurrència 
competitiva per als ajuts econòmics i el procediment de concessió directa per a la resta 
dels recursos i desenvolupa les condicions de la seva gestió, en relació a un cicle que 
consta de les fases següents: sol·licitud, instrucció, resolució, execució i justificació i 
tancament. 
 
La convocatòria completa el règim en aquells aspectes de caràcter procedimental i 
concreta el conjunt de condicions i el procediment a seguir. 
 
Per al 2012, s’introdueixen lleugeres modificacions en el Règim i la convocatòria per 
adaptar-los a, entre d’altres, les següents circumstàncies: 
 

- Necessitat d’expressar normativament els canvis operats en el Catàleg. 
- Simplificació i clarificació d’alguns aspectes del procediment, entre d’altres: 

supressió de les modalitats de participació, èmfasi de la importància d’una 
instrucció coherent amb els criteris de valoració prèviament establerts, 
regulació de les actuacions executades conjuntament per diversos ens o 
supressió de tràmits d’acceptació en determinats supòsits. 

- Consolidació de la plataforma de tramitació CONCERT@ pel que fa a la fase 
de presentació de sol·licituds, per la qual cosa es delimita l’abast de la 
subsanació i s’introdueixen criteris automàtics de revisió, entre d’altres. 

 
Vista la Refosa número 1/2011 (BOPB de 23/9/2011), epígraf 10.2.b), que disposa que 
correspon al Diputat delegat per a la Cooperació Local: elevar a Junta de Govern 
l’aprovació del catàleg de serveis i activitats o instrument de desplegament anàleg que 
comprengui l’oferta conjunta de la Diputació de programes corresponents a l’àmbit de 
suport als serveis i les activitats, així com la seva regulació i convocatòria. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat 
delegat per a la cooperació local, eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
acords: 
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ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i a les 
activitats del Pla de concertació, el redactat íntegre del qual es transcriu a continuació. 
 
RÈGIM DE CONCERTACIÓ DE L’ÀMBIT DE SUPORT ALS SERVEIS I A LES 
ACTIVITATS DEL PLA DE CONCERTACIÓ  
 
Article 1. Objecte 
 
1. L’objecte d’aquest règim és regular les condicions generals de participació i gestió 

en l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla de concertació. 
 
2. Mitjançant les previsions d’aquest règim, els ens adherits al Protocol general del 

Pla (d’ara en endavant, Protocol general) poden obtenir recursos de la Diputació de 
Barcelona per prestar els serveis o realitzar les activitats que siguin de la seva 
competència o interès. 
 

Article 2. Recursos concertables 
 
Els recursos que la Diputació ofereix als ens locals per a la prestació de serveis i la 
realització d’activitats poden pertànyer als següents tipus i classes: 
 

a. Recursos tècnics, consistents en l’elaboració de treballs d’assessorament i 
assistència per donar un suport especialitzat, tècnic o jurídic, als equips locals. 
Classes: 
i) Redacció de plans, projectes i informes, que inclou l’elaboració i lliurament 

d’un document de pla, projecte o estudi a sol·licitud d’un ens. 
ii) Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió, que pot 

incloure el disseny, desenvolupament i manteniment d’eines informàtiques 
de suport al treball dels ens.  

 
b. Recursos econòmics, consistents en transferències dineràries per al 

finançament de serveis, d’activitats i de les estructures de gestió locals. 
Classes:  
i) Ajuts econòmics, que inclouen les transferències dineràries puntuals per al 

finançament de serveis i activitats, distribuïdes per valoració de projectes i 
en base a criteris d’interès local. 

ii) Fons de prestació, que inclouen les transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i de les estructures de gestió locals, distribuïdes per 
criteris poblacionals, socioeconòmics o de gestió. 

 
c. Recursos materials, consistents en l’actuació directa i per mitjans propis de la 

Diputació en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats. Classes: 
i) Realització de serveis i activitats, que inclou la gestió completa i permanent 

d'una funció per encàrrec d’un ens local, així com la posada a disposició de 
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recursos per garantir la prestació de serveis i per a la realització d’activitats 
adreçades a la ciutadania. 

ii) Provisió de béns, equips i subministraments, que inclou la posada a 
disposició gratuïta d’un bé moble en favor d’un ens, de forma permanent 
(cessió) o temporal (préstec). 

 
Article 3. Catàleg de suport als serveis i les activitats locals 
 
1. El Catàleg de suport als serveis i a les activitats (d’ara en endavant, Catàleg) 

comprèn la relació completa, ordenada i sistemàtica dels recursos concertables i 
garanteixen la seva difusió. 

 
2. Per cada recurs, el Catàleg proporciona la següent informació: 

a. L’àrea de la Diputació que el promou. 
b. El programa de què forma part. 
c. El centre gestor de referència de la Diputació. 
d. El tipus i classe del recurs.  
e. Una breu descripció del recurs. 
f. Els criteris de valoració i priorització. 
g. Els destinataris i les condicions que han de reunir. 
h. El termini màxim previst per a la seva sol·licitud. 
 

3. La vigència d’un Catàleg abasta des de la seva aprovació fins a l’aprovació del 
Catàleg següent. 
 

Article 4. Convocatòria 
 
1. L’òrgan competent de la Diputació aprovarà la convocatòria per a la concertació 

dels recursos inclosos en el Catàleg vigent. 
 
2. La convocatòria tindrà el següent contingut: 

a. Expressió de l’exercici que regula i sobre el que opera. 
b. Canal i forma de presentació de sol·licitud. 
c. Requisits i termini de sol·licitud. 
d. Termini de resolució i notificació. 
e. Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment. 
f. Règim de formalització i acceptació de les actuacions. 
g. Supòsits de modificacions en la resolució. 
h. Règim d’execució i justificació de les actuacions, incloses les plurianuals. 
i. Per als ajuts econòmics, quantia màxima global i individualitzada per centre 

gestor i crèdits pressupostaris a què s’imputen els recursos. 
 

3. La convocatòria aprovarà també el model normalitzat de sol·licitud. 
Article 5. Procediment de concessió  
 
1. La concertació a l’àmbit de suport als serveis i les activitats es realitzarà pels 

procediments de concurrència competitiva i concessió directa. 
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2. Per concurrència competitiva, mitjançant el contrast de sol·licituds i la seva prelació 
d’acord amb criteris de valoració, es concertaran els ajuts econòmics. 

 
3. Per concessió directa, es concertaran tots els recursos restants: 

a. Redacció de plans, projectes i informes 
b. Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió. 
c. Fons de prestació 
d. Realització de serveis i activitats 
e. Provisió de béns, equips i subministraments 
 

4. Per concessió directa, també es podran concertar recursos de qualsevol tipus quan 
les circumstàncies existents dificultin la seva catalogació o la concertació en els 
termes en què el recurs s’ha catalogat. Els corresponents actes de formalització 
establiran les condicions específiques de gestió d’aquests recursos, en el marc del 
Pla de concertació i, en tot cas, hauran de concretar els terminis d’execució i de 
justificació, si s’escau, i acreditar com a mínim un dels següents supòsits: 

 
a. La forma com es conjuguen de forma satisfactòria, directa i conjunta els 

interessos i competències provincials amb els interessos i competències de 
l’ens beneficiari. 

b. Les raons d’interès públic, social, econòmic, humanitari o d’altres degudament 
justificades que dificulten la seva catalogació o la concertació en els termes en 
què el recurs s’ha catalogat. 

 
Article 6. Principis de concertació 
 
1. La Diputació procurarà que la concertació en l’àmbit dels serveis i les activitats 

respongui als següents principis:  
 

a. Principi de viabilitat administrativa, segons el qual caldrà promoure una justa 
proporció entre la quantia o el valor que obté l’ens beneficiari d’un recurs 
concertat i el cost dels tràmits necessaris de participació i gestió que les parts 
han d’efectuar per obtenir l’esmentada quantia o valor, de manera que el cost 
del segon aspecte no sigui mai superior al benefici del primer. 

b. Principi de viabilitat financera, segons el qual s’haurà de vetllar per garantir que 
l’aportació de la Diputació, d’acord amb l’esquema de finançament previst per 
part de l’ens sol·licitant, no comprometi la viabilitat financera de l’actuació fins 
impedir-ne la seva realització, de manera que la quantia o el valor aportat per la 
Diputació com a fruit del procés de concertació, no podrà ser inferior a un 
determinat percentatge de la quantia o el valor sol·licitat per l’ens adherit. 

c. Principi de bona gestió, segons el qual s’haurà de vetllar pel correcte 
aprofitament dels recursos públics destinats a la concertació sense lesionar les 
oportunitats d’aprofitament al conjunt de potencials beneficiaris, de manera que 
es podrà bonificar l’execució de les actuacions dins els terminis legalment 
previstos i tenir en consideració als ens beneficiaris que no executin les seves 
actuacions dins aquests mateixos terminis. 
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2. Per fer efectius aquests principis, la convocatòria podrà adoptar mesures 
específiques que quantifiquin o determinin cadascun dels efectes. 

 
Article 7. Destinataris 
 
1. Amb caràcter general, són destinataris els ens que hagin formalitzat la seva 

adhesió al Protocol general del Pla de concertació amb anterioritat a l’aprovació de 
la resolució de cada recurs. Per aquests efectes, serà necessari haver presentat 
correctament la documentació d’adhesió  abans de la presentació de sol·licituds. 

 
2. Amb caràcter específic, cada recurs podrà delimitar la tipologia de destinataris en 

base a la seva personalitat jurídica o per criteris objectius de segmentació. 
Igualment, cada recurs podrà establir requisits addicionals necessaris per gaudir de 
la condició d’ens beneficiari. 

 
3. D’acord amb l’establert en el Protocol, poden formalitzar la seva adhesió les 

entitats següents: 
 

a. Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells 
comarcals i les entitats metropolitanes. 

b. Les mancomunitats de municipis, les comunitats de municipis i els consorcis, 
així com altres agrupacions d’ens. 

c. Els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les 
societats mercantils participades pels ens locals, així com altres ens 
instrumentals dels ens locals.  

 
4. Els ens beneficiaris resten obligats a comunicar a la Diputació qualsevol alteració 

en la seva personalitat jurídica, quan aquesta es produeixi amb posterioritat a la 
seva adhesió. 

 
Article 8. Règim jurídic 
 
1. El Protocol general i el Règim de concertació són la normativa específica 

reguladora del Pla de concertació. 
 
2. Les condicions de concertació que figuren en el formulari de sol·licitud de cada 

recurs així com la documentació homologada per la Diputació tenen també caràcter 
normatiu, en incloure condicions i requisits d’obligat compliment. 

 
3. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 

a. 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. 

b. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
c. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
d. 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). 



 

  
 
 
    

 
 

30

e. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics 

f. Llei 29/2010, de 3 de agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic 
de Catalunya 

g. La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local 
i, amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvenciones i Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova 
el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
Segon.- APROVAR la convocatòria de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del 
Pla de concertació de l’any 2012, la qual es regirà per les bases següents: 
 
CONVOCATÒRIA 2012 DE L’ÀMBIT DE SUPORT ALS SERVEIS I A LES 
ACTIVITATS 
 
Capítol 1. Sol·licitud  
 
Article 1. Requisits 
 
1. La concertació d’un recurs inclòs en el Catàleg de suport als serveis i a les 

activitats de la Diputació (d’ara endavant, Catàleg) s’inicia a proposta de l’ens 
adherit, mitjançant la seva sol·licitud. Amb caràcter previ a la presentació de 
sol·licituds, l’ens i la Diputació podran mantenir els contactes necessaris als 
efectes d’elaborar una proposta de comú acord. 

 
2. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 27 de gener de 2012 
 
3. El termini de finalització de sol·licitud, per a cada recurs concertable, s’indica al 

final d’aquest article. 
 
4. Els recursos tipificats com a fons de prestació queden exempts del tràmit de 

sol·licitud. 
 
5. Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb el formulari normalitzat SOL-Y-001. 
 
6. Les condicions específiques de concertació de cada recurs figuren en el formulari 

de sol·licitud i vinculen als ens sol·licitants a tots els efectes. 
 
7. En cas d’exigir-se documentació complementària, la presentació d’aquesta també 

és imprescindible per formalitzar plenament la sol·licitud. 
 
8. Si una mateixa actuació l’han d’executar diversos ens locals, es pot presentar una 

sol·licitud conjunta. Amb caràcter general, i a efectes de sol·licitud, les actuacions 
conjuntes han de reunir els següents requisits: 

 
a. La sol·licitud la presentarà l’ens encarregat de gestionar-la. 
b. La sol·licitud identificarà la totalitat d’ens executors. 
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c. S’acreditarà la conformitat dels ens executors, mitjançant escrit individual 
d'adhesió a l'actuació o conveni entre els ens, en què hi consti l’ens 
local encarregat de gestionar la sol·licitud i el recurs que se’n pugui derivar. 

 
 
 



 

 
Termini de sol·licitud fins a l'1/03/2012 
Programa Recurs Tipus i classe de recurs 

Acompanyament a l'escolaritat 
Desenvolupament de projectes de prevenció del fracàs 
escolar 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Animals de companyia 
Activitats relacionades amb els animals de companyia 
(gossos i gats) 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Avaluació i gestió ambiental 
Adquisició de sonòmetres i elaboració d'estudis de soroll i 
mapes de capacitat acústica 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Canvi climàtic i sostenibilitat 
Implantació de mesures de gestió sostenible i econòmica 
de l'energia, l'aigua i els residus 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Desenvolupament cultural local Foment al desenvolupament cultural local Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Dinamització del teixit comercial 
Actuacions per a la dinamització comercial en un centre 
comercial urbà 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Dinamització del teixit comercial Comerç de producte artesà Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Dinamització del teixit comercial 
Gestió de la dinamització comercial en un centre 
comercial urbà 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Dinamització del teixit comercial Polítiques comercials en petits municipis Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Dinamització del teixit comercial Senyalització comercial Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Diversitat i convivència 
Finançament de polítiques locals de diversitat i 
convivència 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Educació permanent 
Funcionament de centres i serveis municipals de formació 
de persones adultes 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Educació permanent 
Funcionament d'escoles i serveis municipals de música i 
arts 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Envelliment actiu 
"Tens molt per veure!". Intercanvi entre casals de gent 
gran 

Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Escoles bressol Funcionament d'escoles bressol municipals Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Esport local: activitats esportives 
Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de 
participació oberta 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Esport local: activitats esportives 
Esport adaptat, jornades organitzades per la Diputació de 
Barcelona 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Esport local: activitats esportives Esport per prevenir el risc d'exclusió Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Esport local: activitats esportives Esport, educació i valors Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Esport local: activitats esportives Esport, salut i qualitat de vida Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Esport local: activitats esportives Festa de l'Esport Recurs econòmic - Ajuts econòmics 



 

  
 
 
    

 
 

Termini de sol·licitud fins a l'1/03/2012 
Programa Recurs Tipus i classe de recurs 
Esport local: equipaments esportius Millora del material esportiu inventariable Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Estratègies per al desenvolupament econòmic 
local 

Agències per al desenvolupament econòmic local Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Estratègies per al desenvolupament econòmic 
local 

Estudis de desenvolupament econòmic i territorial Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Estratègies per al desenvolupament econòmic 
local 

Gestió i planificació estratègica territorial Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Estratègies per al desenvolupament econòmic 
local 

Observatoris del desenvolupament econòmic Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Fires locals Accions de foment de fires locals Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Foment de l'ordenació comercial Foment de l'ocupació de locals comercials buits Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Foment de l'ordenació comercial Planificació i suport en l'ordenació comercial Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Foment de l'ús i la millora de les tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC)   

Accés de la ciutadania a l'e-administració Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Foment de l'ús i la millora de les tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC)   

Projectes d'e-administració Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Igualtat de gènere 
Finançament per a polítiques locals d'igualtat de dones i 
homes 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Inclusió social i lluita contra la pobresa Finançament de programes de lluita contra la pobresa Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Mercats de venda no sedentària Accions de foment de mercats de venda no sedentària Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Mercats de venda no sedentària 
Modernització de les estructures i de la senyalètica dels 
mercats de venda no sedentària 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Mercats municipals Accions de foment de mercats municipals Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Mercats municipals Modernització de la senyalètica dels mercats municipals Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Museus i patrimoni cultural moble Activitats dels museus de la Xarxa de Museus Locals Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Participació ciutadana i acció comunitària 
Finançament de projectes per a la  participació ciutadana i 
els drets humans de proximitat 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Participació educativa Foment de la participació infantil i juvenil Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Participació educativa Foment de xarxes intermunicipals d'educació Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Planificació educativa 
Desenvolupament de projectes educatius de poble o 
ciutat 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Polítiques de consum Suport als serveis municipals de consum Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Polítiques de mercat de treball Finançament d'accions per al foment de l'ocupació Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Polítiques de mercat de treball Joves i treball Recurs econòmic - Ajuts econòmics 



 

  
 
 
    

 
 

Termini de sol·licitud fins a l'1/03/2012 
Programa Recurs Tipus i classe de recurs 
Polítiques de teixit productiu Centres locals de serveis a les empreses (CLSE) Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Polítiques de teixit productiu Polígons d'activitat econòmica (PAE) Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Polítiques de teixit productiu Projectes singulars de dinamització del teixit productiu Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Polítiques locals de cooperació al 
desenvolupament 

Accions puntuals de sensibilització Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Polítiques locals de cooperació al 
desenvolupament 

Plans municipals de sensibilització Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Polítiques locals de cooperació al 
desenvolupament 

Projectes de cooperació al desenvolupament Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Polítiques locals de joventut 
Finançament de plans locals de joventut o programes 
d'activitats 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Polítiques locals de joventut 
Punts d'informació i dinamització juvenil als centres 
d'educació secundària (PIDCES) 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Polítiques locals de salut pública 
Millora de les condicions de seguretat i salubritat a les 
platges 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Polítiques locals de salut pública Projectes de seguretat alimentària Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Polítiques locals de salut pública Projectes i activitats de promoció de la salut Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Polítiques locals de salut pública Projectes i activitats en matèria de sanitat ambiental Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Polítiques locals de turisme Desenvolupament i promoció turística del territori Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Prevenció d'incendis forestals 
Finançament de la tramitació administrativa dels Plans de 
prevenció d'incendis a les urbanitzacions 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Prevenció i millora de la qualitat de vida de la 
infància i l'adolescència 

Finançament de programes de prevenció de 
drogodependències 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Sensibilització, participació i divulgació 
ambiental 

Activitats de sensibilització i comunicació per a la 
sostenibilitat 

Recurs econòmic - Ajuts econòmics 

Suport a la difusió artística dels municipis Festivals artístics Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
Transició escola-treball  Projectes de transició escola-treball Recurs econòmic - Ajuts econòmics 
  
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
    

 
 

Termini de sol·licitud fins al 30/06/2012 
Programa Recurs Tipus i classe de recurs 

Acompanyament a l'escolaritat 
Catàleg d'activitats de suport a la funció educativa de les 
famílies 

Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Administració electrònica 
Anàlisi i millora de la gestió documental en l'administració 
electrònica 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Administració electrònica Consultoria tecnològica 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Atenció domiciliària, depedència i suport 
persones cuidadores 

Activitats de respir i lleure per a persones amb 
discapacitat o trastorn mental 

Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Atenció domiciliària, depedència i suport 
persones cuidadores 

Arranjament d'habitatges per a les persones grans 
Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Atenció domiciliària, depedència i suport 
persones cuidadores 

Els serveis socials més a prop 
Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Atenció domiciliària, depedència i suport 
persones cuidadores 

Grups de suport emocional i ajuda mútua 
Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Atenció domiciliària, depedència i suport 
persones cuidadores 

Projectes d'atenció domiciliària 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Atenció domiciliària, depedència i suport 
persones cuidadores 

Projectes en l'àmbit de la dependència 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Atenció domiciliària, depedència i suport 
persones cuidadores 

Suport a la implantació del model de copagament en els 
serveis d'atenció domiciliària 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Avaluació i gestió ambiental 
Elaboració de mapes de soroll i de capacitat acústica i 
plans d'acció 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Coneixement i eines estratègiques comercials Estudis de dinamització i foment de l'activitat comercial 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Coneixement i eines estratègiques comercials Suport a l'estratègia comercial 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Conservació de ponts Conservació i millora de ponts municipals 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Canvi climàtic i sostenibilitat Contenidors per a la recollida de residus domèstics 
Recurs material - Provisió de béns, 
equips i subministraments 

Diversitat i convivència Mediació ciutadana 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Diversitat i convivència Suport per a projectes de diversitat i convivència 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 



 

  
 
 
    

 
 

Termini de sol·licitud fins al 30/06/2012 
Programa Recurs Tipus i classe de recurs 

Envelliment actiu Activitats de promoció de la gent gran 
Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Envelliment actiu Dinamització de les persones grans 
Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Envelliment actiu 
I tu, per què no? Foment de les tecnologies de la 
informació per a la gent gran 

Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Envelliment actiu Projectes d'envelliment actiu 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Esport local: equipaments esportius Projectes de gestió i manteniment 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Fires locals Estudis de modernització i creació de fires locals 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Foment de l'ordenació comercial Censos d'activitats comercials i de serveis 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Gestió viària municipal Elaboració de catàlegs municipals de camins 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Gestió viària municipal Elaboració de plans d'aforament 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Gestió viària municipal 
Investigació de la titularitat del catàleg municipal de 
camins 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Gestió viària municipal Optimització d'infraestructres existents 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Gestió viària municipal 
Revisió i actualització dels inventaris i plans de camins 
d'interès territorial d'àmbit comarcal 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Igualtat de gènere 
Suport per al desenvolupament de les polítiques de 
gènere 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Inclusió social i lluita contra la pobresa Projectes en l'àmbit d'inclusió social 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Mercats de venda no sedentària 
Estudis de modernització i creació de mercats de venda 
no sedentària 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Mercats municipals Estudis de modernització i creació de mercats municipals 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Mercats municipals 
Servei d'orientació per a les reformes de mercats 
municipals 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 



 

  
 
 
    

 
 

Termini de sol·licitud fins al 30/06/2012 
Programa Recurs Tipus i classe de recurs 

Mobiliari d'espai públic Bancs i papereres 
Recurs material - Provisió de béns, 
equips i subministraments 

Mobiliari d'espai públic Espais lúdics i de salut per a la gent gran 
Recurs material - Provisió de béns, 
equips i subministraments 

Mobilitat, accessibilitat i seguretat viària Elaboració de plans d'accessibilitat 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Mobilitat, accessibilitat i seguretat viària Elaboració de plans d'implantació del vehicle elèctric 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Mobilitat, accessibilitat i seguretat viària Elaboració de plans i estudis de mobilitat urbana 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Mobilitat, accessibilitat i seguretat viària Estudis de seguretat viària 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Mobilitat, accessibilitat i seguretat viària Estudis sobre transport públic 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Optimització de la gestió i concertació 
supramunicipal (agències) 

Optimització de la gestió de les polítiques de teixit 
productiu en l'àmbit supramunicipal 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Organització municipal Implantació del sistema municipal d'atenció ciutadana 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Participació ciutadana i acció comunitària Portal de les entitats 
Recurs tècnic - Desenvolupament i 
manteniment de sistemes d'informació i 
gestió 

Participació ciutadana i acció comunitària Suport a les polítiques de participació ciutadana 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Planificació, gestió i sistemes d'informació 
dels serveis socials 

Disseny de processos d'organització i de projectes de 
gestió dels serveis socials 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Planificació, gestió i sistemes d'informació 
dels serveis socials 

Gestió de les prestacions econòmiques de caràcter social 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Planificació, gestió i sistemes d'informació 
dels serveis socials 

Plans locals de serveis socials 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Planificació, gestió i sistemes d'informació 
dels serveis socials 

Supervisió d'equips de serveis socials bàsics 
Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Polítiques de consum 
Campanyes d'inspecció de consum de caràcter informatiu 
en establiments comercials 

Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 



 

  
 
 
    

 
 

Termini de sol·licitud fins al 30/06/2012 
Programa Recurs Tipus i classe de recurs 

Polítiques de consum 
Gestió i tramitació de reclamacions de la ciutadania en 
matèria de consum: bústia del consumidor 

Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Polítiques de consum Visita de les unitats mòbils d'informació al consumidor 
Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Polítiques locals de joventut Suport per a projectes de joventut 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Polítiques locals de salut pública Activitats de vigilància i control d'establiments alimentaris 
Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Polítiques locals de salut pública Control sanitari de l'aigua de consum humà 
Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Prevenció d'incendis forestals Planejament i gestió dels boscos de propietat municipal 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Prevenció d'incendis forestals 
Revisió anual i simulacre d'activació dels Plans 
d'emergència municipals en cas d'incendi forestal 

Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Prevenció i millora de la qualitat de vida de la 
infància i l'adolescència 

Accions socioeducatives des del teatre social 
Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Prevenció i millora de la qualitat de vida de la 
infància i l'adolescència 

Activitats per als espais familiars de petita infància 
Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Prevenció i millora de la qualitat de vida de la 
infància i l'adolescència 

Activitats socioeducatives per famílies amb fills de 0 a 12 
anys 

Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Prevenció i millora de la qualitat de vida de la 
infància i l'adolescència 

Actuacions de prevenció del consum de drogues per a 
adolescents, joves, famílies i agents socials 

Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Prevenció i millora de la qualitat de vida de la 
infància i l'adolescència 

Centres oberts i projectes socieducatius d'infància i 
adolescència 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Prevenció i millora de la qualitat de vida de la 
infància i l'adolescència 

Exposició per a la prevenció del consum de drogues 
"Controles?" 

Recurs material - Provisió de béns, 
equips i subministraments 

Prevenció i millora de la qualitat de vida de la 
infància i l'adolescència 

Foment de la participació d'infants i adolescents i 
salvaguarda dels seus drets 

Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Prevenció i millora de la qualitat de vida de la 
infància i l'adolescència 

Projectes de prevenció de les drogodependències des 
dels serveis socials 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Prevenció i millora de la qualitat de vida de la 
infància i l'adolescència 

Projectes en l'àmbit de la infància i l'adolescència 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

  
 



 

  
 
 
    

 
 

Termini de sol·licitud fins al 30/09/2012 
Programa Recurs Tipus i classe de recurs 

Administració electrònica 
Consultoria en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal 

Recurs tècnic – Redacció de plans, 
projectes i informes 

Avaluació i gestió ambiental 
Estudis de la qualitat de les aigües continentals i suport 
als laboratoris municipals (ISO 17025) 

Recurs tècnic – Redacció de plans, 
projectes i informes 

Diversitat i convivència Activitats de sensibilització en diversitat i convivència 
Recurs material – Realització de serveis 
i activitats 

Diversitat i convivència Exposició “Diccionari de la Diversitat” 
Recurs material – Provisió de béns, 
equips i subministraments 

Igualtat de gènere 
Activitats de sensibilització per a les polítiques locals 
d’igualtat 

Recurs material – Realització de serveis 
i activitats 

Mobilitat, accessibilitat i seguretat viària Estudis de mobilitat específics 
Recurs tècnic – Redacció de plans, 
projectes i informes 

Participació ciutadana i acció comunitària 
Activitats de sensibilització en participació ciutadana i 
drets humans a la ciutat 

Recurs material – Realització de serveis 
i activitats 

Polítiques de mercat de treball Indicadors bàsics del mercat de treball 
Recurs tècnic – Redacció de plans, 
projectes i informes 

Polítiques de teixit productiu Mentor 
Recurs tècnic – Redacció de plans, 
projectes i informes 

Polítiques locals de joventut 
Activitats de sensibilització per a les polítiques locals de 
joventut 

Recurs material – Realització de serveis 
i activitats 

Polítiques locals de salut pública Control d’establiments de tatuatge i pircing 
Recurs material – Realització de serveis 
i activitats 

Polítiques locals de salut pública Control sanitari de piscines d’ús públic 
Recurs material – Realització de serveis 
i activitats 

Polítiques locals de turisme Actuacions de senyalització turística 
Recurs material – Provisió de béns, 
equips i subministraments 

Polítiques locals de turisme Projectes tècnics de senyalització turística 
Recurs tècnic – Redacció de plans, 
projectes i informes 

  
 



 

  
 
 
    

 
 

 
Termini de sol·licitud fins al 31/12/2012 
Programa Recurs Tipus i classe de recurs 

Activitats i urbanisme Planejament i instruments urbanístics específics 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Activitats productives i urbanisme 
Sistema d'informació i gestió de les activitats i 
instal·lacions 

Recurs tècnic - Desenvolupament i 
manteniment de sistemes d'informació i 
gestió 

Activitats productives i urbanisme 
Suport a les estructures tècniques en matèria d'activitats i 
urbanisme 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Anàlisi i planificació del sòl no urbanitzable 
Elaboració d'informes d'anàlisi i valoració dels espais 
lliures 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Atenció domiciliària, depedència i suport 
persones cuidadores 

Servei local de teleassistència 
Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Avaluació i gestió ambiental 
Avaluació del soroll provocat per les infraestructures, les 
activitats i el veïnatge 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Avaluació i gestió ambiental Estudis de la qualitat de l'aire ambient 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Avaluació i gestió ambiental 
Mesures dels camps electromagnètics generats per línies 
elèctriques o antenes de telefonia mòbil 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Avaluació i gestió ambiental Préstec d'unitats mòbils de mesura del soroll ambiental 
Recurs material - Provisió de béns, 
equips i subministraments 

Avaluació i gestió ambiental Verificació de la xarxa urbana d'aigua domiciliària 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Canvi climàtic i sostenibilitat 
Mesures contra el canvi climàtic i de gestió sostenible de 
l'energia, els residus i altres recursos 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Cartografia municipal  
Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica 
urbana digital E=1:1.000 

Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Desenvolupament cultural local Pla d'acció cultural (PAC) 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Desenvolupament cultural local Pla d'equipaments culturals 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Dinamització del patrimoni cultural Mapes de patrimoni cultural 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Gestió de recursos humans Projectes de racionalització de recursos humans 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 



 

  
 
 
    

 
 

Termini de sol·licitud fins al 31/12/2012 
Programa Recurs Tipus i classe de recurs 

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal Planificació de la intervenció en monuments 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal Protecció del patrimoni arquitectònic 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal Recerca històricoarqueològica 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Gestió viària municipal 
Elaboració d'inventaris i plans de camins d'interès 
territorial d'àmbit comarcal 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Millora de les infraestructures urbanes de 
serveis municipals 

Contractació municipal del subministrament elèctric 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Millora de les infraestructures urbanes de 
serveis municipals 

Plans directors de xarxes de serveis 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Millora de les infraestructures urbanes de 
serveis municipals 

Suport a la gestió dels serveis del cicle de l'aigua i 
l'enllumenat 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Millora dels equipaments i de l'espai públic Estudis de millora funcional i energètica d'equipaments 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Millora dels equipaments i de l'espai públic Pla de millora del verd urbà 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Millora dels equipaments i de l'espai públic Pla director de l'espai públic 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Millora dels equipaments i de l'espai públic Pla director d'equipaments 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Millora dels equipaments i de l'espai públic Projecte de gestió i manteniment d'equipaments 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Mobilitat, accessibilitat i seguretat viària Estudis d'accessibilitat específics 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Organització municipal Anàlisi estratègica dels serveis municipals 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Organització municipal 
Anàlisi i millora de l'estructura organitzativa i de llocs de 
treball 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Organització municipal Anàlisi i millora de processos 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Organització municipal 
Implantació de sistemes de carrera professional per 
competències 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 



 

  
 
 
    

 
 

Termini de sol·licitud fins al 31/12/2012 
Programa Recurs Tipus i classe de recurs 

Planificació d'habitatge i millora urbana Disseny de polítiques locals d'habitatge 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Planificació d'habitatge i millora urbana Regeneració de barris i àrees urbanes 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Planificació educativa Coordinació de la formació professional al territori 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Planificació educativa Elaboració de plans educatius locals 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Planificació educativa Gestió i creació de centres, serveis i programes educatius 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Planificació educativa Planificació educativa, escolar i prospecció demogràfica 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Planificació educativa Programació i manteniment d'equipaments educatius 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Planificació educativa Projectes educatius locals 
Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Planificació, gestió i sistemes d'informació 
dels serveis socials 

Programari de gestió de la informació dels serveis socials 
bàsics, XISSAP 

Recurs tècnic - Desenvolupament i 
manteniment de sistemes d'informació i 
gestió 

Planificació, gestió i sistemes d'informació 
dels serveis socials 

Servei d'orientació jurídica per a persones usuàries dels 
serveis socials municipals 

Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Polítiques de teixit productiu Recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial 
Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

Prevenció de riscos laborals Consultoria en matèria de prevenció de riscos laborals 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Promoció i gestió d'habitatge Desenvolupament de serveis locals d'habitatge 
Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Promoció i gestió d'habitatge 
Programes i estudis per a la promoció i la gestió de 
l'habitatge local 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 

Selecció de recursos humans 
Assistència de personal tècnic als tribunals i òrgans de 
selecció 

Recurs material - Realització de serveis 
i activitats 

SIG municipal  
Estructuració de cartografia SIG de planejament 
urbanístic municipal 

Recurs tècnic - Redacció de plans, 
projectes i informes 



 

  
 
 
    

 
 

Termini de sol·licitud fins al 31/12/2012 
Programa Recurs Tipus i classe de recurs 

SIG municipal  
Implantació de mòduls SITMUN per a l'actualització 
d'informació geogràfica 

Recurs tècnic - Desenvolupament i 
manteniment de sistemes d'informació i 
gestió 

SIG municipal  
Implantació de SITMUN com a eina SIG per a la consulta 
i l'anàlisi territorial 

Recurs tècnic - Desenvolupament i 
manteniment de sistemes d'informació i 
gestió 
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Article 2. Tramitació 
 
1. Les sol·licituds s’han de tramitar a través de la plataforma CONCERT@, disponible 

a la Seu electrònica de la Diputació.  
 
2. Les sol·licituds hauran d’estar signades electrònicament per les persones que 

ocupen els càrrecs d’alcalde/essa i/o de secretari/ària, en el cas dels Ajuntaments 
de la província, i de president/a i/o de secretari/ària per a la resta d’ens adherits al 
Protocol general del Pla de concertació. 

 
3. D’acord amb l’article 27.7 de la Llei 11/2007, de 22 juny, d’accés electrònic dels 

ciutadans als serveis públics, que preveu la utilització preferent per les 
Administracions públiques de mitjans electrònics en les seves comunicacions amb 
altres Administracions, les sol·licituds identificaran una persona com a contacte 
tècnic. El contacte tècnic serà destinatari de totes les comunicacions electròniques 
que es generin en relació amb cada sol·licitud amb l’objectiu de facilitar-ne la seva 
consulta i seguiment.  

 
4. L’ús de la plataforma CONCERT@ comporta l’acceptació d’aquest règim de 

concertació, la tecnologia emprada i els efectes que del seu ús se’n derivin. 
 

Article 3. Registre i expedient electrònic 
 
Un cop enviat el formulari de sol·licitud a través de CONCERT@, s’emetrà un rebut 
acreditatiu  de la seva presentació, que contindrà la data i hora d’entrada en el 
Registre electrònic de la Corporació, el número de registre d’entrada, el centre gestor 
encarregat de la tramitació de l’expedient, així com la resta de dades previstes a la 
normativa reguladora del Registre electrònic de la Diputació. 
 
Article 4. Consulta i seguiment de sol·licituds 
 
Les persones que ocupen els càrrecs d’alcalde/essa (president/a) i de secretari/ària 
d’ens adherits podran consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades. Els 
estats en què pot trobar-se una sol·licitud són els següents: 
 

a. “Lliurada”. Una sol·licitud es troba en aquest estat des del moment en què és 
tramesa per l’ens local i fins a la seva revisió pel centre gestor de la Diputació, 
en què es determina o no l’existència d’incidències esmenables. 

b. “Pendent d’esmena”. Una sol·licitud es troba en aquest estat quan, fruit de la 
revisió pel centre gestor de la Diputació, es detecta l’existència d’incidències 
esmenables.  

c. “En curs”. Una sol·licitud es troba en aquest estat quan, fruit de la revisió pel 
centre gestor de la Diputació, i no havent-se detectat incidències esmenables, 
la sol·licitud passa a ser valorada en els termes del capítol 2 de la present 
convocatòria. 

d. “Finalitzada”. Una sol·licitud es troba en aquest estat un cop és objecte d’una 
resolució, tant estimatòria com desestimatòria. 
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Article 5. Cancel·lació 
 
Dins del termini de sol·licitud, els ens locals sol·licitants podran cancel·lar sol·licituds, 
mitjançant el model d’instància GEN-C-001. 
 
Capítol 2. Instrucció 
 
Article 6. Responsables 
 
Els responsables del procediment d’instrucció són els centres gestors de la Diputació. 
 
Article 7. Revisió de sol·licituds i subsanació 
 
1. D’acord amb el previst a l’article 28.5 de la Llei 11/2007, la plataforma de 

tramitació CONCERT@ actua com a espai de notificació i avís durant la fase 
d’instrucció de sol·licituds. 

 
2. En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini 

l’existència d’errors esmenables es procedirà de la següent manera: 
 

a. S’enviarà un correu electrònic d’avís com indicació de la disponibilitat del 
requeriment de subsanació a la plataforma CONCERT@ adreçat al 
secretari/ària de l’ens i a la persona que figuri en el formulari de sol·licitud com 
a contacte tècnic de l’ens. En el correu s’identificarà el número d’expedient de 
la sol·licitud i el recurs sol·licitat, i s’indicarà el tipus d’error. 

b. L’esmena de l’error és condició indispensable per a continuar amb la instrucció 
de la sol·licitud. D’acord amb l’establert a l’article 23.5 de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, transcorreguts set dies naturals des de l’emissió del 
correu electrònic d’avís sense haver esmenat l’error, s’entendrà que l’ens 
desisteix de la seva sol·licitud. 

c. Un cop transcorregut el termini de sol·licitud, en cap cas es podrà utilitzar el 
requeriment de subsanació per presentar noves sol·licituds o sol·licituds alienes 
al requeriment efectuat. 

 
3. Quan es detecti un error material en l’assignació a la sol·licitud d’un recurs 

determinat, caldrà presentar una nova sol·licitud, previ requeriment de subsanació, 
si s’escau. 

 
Article 8. Criteris automàtics de revisió 
 
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, els centres gestors responsables 
podran resoldre amb caràcter general les següents aplicacions i efectes, sense 
necessitat de requeriment previ a l’ens sol·licitant: 
 

a. Quan es dupliquin o multipliquin sol·licituds relatives a un mateix recurs, la 
sol·licitud posterior deroga l’anterior. 

b. Quan se superi el nombre màxim de sol·licituds admeses pel Catàleg, les 
sol·licituds posteriors prevalen sobre les anteriors. 
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c. Quan la documentació complementària a la sol·licitud la contradigui en algun 
aspecte, preval la sol·licitud. 

d. En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d’una 
sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d’acord 
amb les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, 
sempre que compleixi els requisits establerts. 

 
Article 9. Valoració 
 
1. Per a la valoració de les sol·licituds, els centres gestors de la Diputació aplicaran 

íntegrament i exclusivament els criteris que consten en el Catàleg.  
 
2. Com a resultat del procés valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 

categories següents: 
 

a. Sol·licituds estimades per major valoració i suficiència de recursos: quan 
generin una concessió o un acte de concertació en haver-se localitzat recursos 
disponibles per atendre-les i per haver obtingut una millor valoració en aplicació 
dels criteris previstos. 

b. Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos: quan no 
generin una concessió o un acte de concertació en haver-se esgotat els 
recursos disponibles per atendre-les i per haver obtingut una pitjor valoració, en 
aplicació dels criteris previstos.  

c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: quan no puguin ser 
objecte de concertació, en no complir amb les condicions administratives i 
tècniques establertes en la convocatòria i el Catàleg. 

 
Article 10. Especialitats d’instrucció i valoració dels ajuts econòmics 
 
1. Els centres gestors disposen fins al 9/3/2012 per requerir la subsanació d’errors 

als ens sol·licitants.  
 
2. Les sol·licituds que no hagin estat esmenades per l’ens local requerit més enllà del 

16/3/2012 es desestimaran per incompliment dels requisits. 
 
3. Els centres gestors de la Diputació elaboraran i faran custòdia dels corresponents 

informes d’instrucció, que contindran l’explicació de la forma com s’han ponderat 
els criteris de valoració del Catàleg  i, si s’escau, una proposta motivada per 
declarar el caràcter plurianual de determinades actuacions i una proposta 
motivada d’aplicació del règim específic de pagaments avançats “a justificar”. 

 
4. Les sol·licituds estimades de petits municipis tenen garantida una aportació 

mínima de la Diputació de Barcelona que assegura que els recursos econòmics 
obtinguts són superiors als costos de tramitació de la sol·licitud, d’acord amb els 
següents barems: 

 
a. Per a ajuntaments de municipis amb una població fins a 1.000 habitants, els 

seus ens dependents i entitats municipals descentralitzades amb la mateixa 
condició de població: 
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Import total de la sol·licitud Aportació mínima garantida 
Fins a 500 euros 100% de l’import sol·licitat 
Més de 500 euros 
 

500 euros 

 
Recursos del Catàleg 2012 que resten exclosos de l'aplicació d'aquesta 
mesura: 

 Finançament de plans locals de joventut o programes d'activitats. 
 Punts d'informació i dinamització juvenil als centres d'educació 

secundària (PIDCES). 
  

b. Per a ajuntaments de municipis amb una població compresa entre els 1.001 i 
els 5.000 habitants, els seus ens dependents i entitats municipals 
descentralitzades amb la mateixa condició de població: 

 
Import total de la sol·licitud Aportació mínima garantida 
Fins a 1.000 euros 75% de l’import sol·licitat 
Més de 1.000 euros 
 

1.000 euros 

 
Recursos del Catàleg 2012 que resten exclosos de l'aplicació d'aquesta 
mesura: 

 Finançament de plans locals de joventut o programes d'activitats. 
 Punts d'informació i dinamització juvenil als centres d'educació. 

secundària (PIDCES). 
 Festa de l'Esport. 
 Esport per prevenir el risc d'exclusió. 
 Esport, educació i valors.  
 Esport adaptat, jornades organitzades per la Diputació de Barcelona. 
 Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de participació oberta. 

 
5. Els centres gestors podran tenir en compte, com a mesura correctora de la 

proposta de resolució destinada a estimular la bona gestió, el fet que l’ens 
sol·licitant justifiqués en el termini establert els seus ajuts atorgats en la 
convocatòria 2010. 

 
Capítol 3. Resolució i acceptació 
  
Article 11. Responsables  
 
Els responsables de la tramitació de la resolució i de la gestió de l’acceptació poden 
ser els centres gestors i el Servei de Govern Local de la Diputació. 
 
Article 12. Formes de la resolució: 
 
En base a la naturalesa de les actuacions i els compromisos que se’n derivin, i a criteri 
dels centres gestors, la resolució podrà adoptar una de les formes següents:  
 

a. Acord o resolució administrativa d’aprovació, per cada sol·licitud o per una 
relació col·lectiva de sol·licituds, que: 
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o Amb caràcter ordinari, s’ha de produir en el termini màxim de sis mesos 
des de la recepció de la sol·licitud per la Diputació i no més tard del 31 
de març de 2013. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi resolt, 
la sol·licitud s’ha de considerar desestimada. 

o A criteri del centre gestor, el suport es podrà formalitzar a través de 
convenis que recullin aquells aspectes que aportin valor al 
desenvolupament de les actuacions, la vigència dels quals s’ajustarà en 
tot cas a la del Pla de concertació. 

o Serà notificat a tots els ens beneficiaris de manera individualitzada en el 
termini màxim de deu dies. 

o Amb caràcter general, s’entendrà acceptat per l’ens beneficiari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la data de la notificació, aquest no 
manifesta expressament la renúncia, sense perjudici que, en el cas de 
convenis específics, sigui necessari procedir a la seva signatura per a la 
seva plena efectivitat. 

 
b. Resolució administrativa d’acreditació, que: 

o Serà dictada pels centres gestors de la Diputació amb caràcter periòdic 
i, com a mínim, a finals de l’exercici regulat per la convocatòria. 

o Relacionarà les actuacions realitzades als efectes de considerar la seva 
inscripció al Registre d’actuacions del Pla.  

o Haurà estat precedida d’una concertació entre els centres gestors de la 
Diputació i els ens beneficiaris en el termini màxim de sis mesos des de 
la recepció de la sol·licitud, i no més tard del 31 de març de 2013, per 
concretar i validar els termes de realització de l’actuació i que deixarà 
constància de les actuacions realitzades. Transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi produït l’acte de concertació, la sol·licitud s’ha de 
considerar desestimada. 

 
Article 13. Especialitats de resolució i acceptació de la redacció de plans, 
projectes i informes 
 
1. Les actuacions d’aquesta classe s’han de formalitzar a través d’un acord o 

resolució administrativa, per cada sol·licitud o per una relació col·lectiva de 
sol·licituds, que reguli les condicions d’execució i, en concret, el termini i forma de 
lliurament i recepció dels treballs i, si s’escau, el règim de cofinançament, que 
podrà vincular-se a l’adjudicació del contracte o al lliurament del treball.  

 
2. Amb caràcter general, si en la sol·licitud s’ha definit l’abast i les condicions en què 

s’ha de transferir el recurs de la Diputació, i la concessió es correspon integrament 
amb la sol·licitud i no genera compromisos desconeguts en el moment de la 
sol·licitud, l’ajut es considerarà acceptat per l’ens beneficiari i la Diputació podrà 
procedir, si s’escau, a iniciar els actes per a l’execució de l’actuació. 

 
3. En cas contrari, es farà constar en l’acte de resolució que l’ajut s’entendrà acceptat 

per l’ens beneficiari si en el termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la 
notificació, aquests no han manifestat expressament la renúncia, sense perjudici 
que, en el cas de convenis específics, sigui necessari procedir a la seva signatura.  
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4. L’acte de resolució dels ajuts podrà establir, justificadament, la reducció del termini 
per a l’acceptació així com també la necessitat de què hi hagi acceptació 
expressa. 

 
Article 14. Especialitats de resolució i acceptació dels ajuts econòmics 
 
1. L’acte de concessió serà tramitat pel Servei de Govern Local i s’aprovarà en el 

termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de 
sol·licitud. 

 
2. L’acte es notificarà a tots els ens sol·licitants de manera individualitzada en el 

termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi, i també es comunicarà als 
alcaldes/esses (presidents/es) dels ens en els mateixos termes. 

 
3. La Diputació publicarà al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica la 

relació total d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació 
pressupostària, el beneficiari i la quantia de l’ajut, en el termini màxim de tres 
mesos des de la resolució. 

 
4. L’ajut s’entendrà acceptat pels ens beneficiaris si en el termini d’un mes, comptat a 

partir de la recepció de la notificació, aquests no han manifestat expressament la 
renúncia, sense perjudici que, en el cas de convenis específics, sigui necessari 
procedir a la seva signatura. 

 
Article 15. Especialitats de resolució i acceptació dels fons de prestació 
 
1. L’acte de concessió serà tramitat pels centres gestors de la Diputació i elevat per a 

la seva aprovació a la Junta de Govern per la Presidència delegada corresponent. 
L’acte de concessió expressarà, en tot cas, el sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons i les condicions de la seva 
execució. 

 
2. L’acte es notificarà a tots els ens beneficiaris de manera individualitzada en el 

termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi. 
 
3. La Diputació publicarà al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica la 

relació total d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació 
pressupostària, el beneficiari i la quantia de l’ajut, en el termini màxim de tres 
mesos des de la resolució. 

 
4. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiaris, com a molt 

tard el 15 de juliol de 2012, manifestin expressament l’acceptació de l’ajut així com 
de tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a través 
del model normalitzat que s’aprovi en el moment de la resolució. Aquesta 
acceptació pot ser per la totalitat de l’ajut o parcial. 

 
5. Transcorregut el termini anterior sense que l’ens beneficiari hagi presentat 

l’acceptació de l’ajut, s’entendrà que hi ha renunciat. 
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Capítol 4. Execució i justificació 
 
Article 16. Responsables 
 
1. Els responsables del seguiment de l’execució dels suports són els centres gestors 

de la Diputació, els quals podran establir-se aquells mecanismes de seguiment i 
control de les actuacions que es considerin oportuns així com sol·licitar a l’ens 
beneficiari còpia de la documentació generada per l’actuació i requerir-li 
l’elaboració i el lliurament de la documentació que consideri necessària. 

 
2. L’ens beneficiari haurà de mantenir informat al centre gestor de qualsevol canvi o 

incidència que alteri el contingut de la documentació lliurada i elaborada o de les 
condicions inicials de concertació. 

 
3. Quan hi hagi difusió pública, l’ens beneficiari haurà de preveure la presència de la 

marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. L’opció de la marca 
s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb les Instruccions d’aplicació dels 
senyals d’obres i de la marca corporativa, aprovats per decret de la Presidència de 
data 27 d’abril de 2010 (BOPB núm. 116, de 15/05/2010). 

 
Article 17. Especialitats d’execució de la redacció de plans, projectes i informes  
 
1. La realització de les actuacions es durà a terme preferentment amb mitjans propis 

de la Diputació. Per raó d’especialitat o d’urgència, també es podrà dur a terme 
mitjançant contractació externa. 

 
2. En cas de recórrer a la contractació externa, la Diputació serà l’encarregada de dur 

a terme la gestió dels contractes necessaris. 
 
3. En els termes i dins del termini de l’acord de concessió es lliuraran els 

plans/projectes/informes a l’ens beneficiari. 
 
4. En els termes i dins del termini de l’acord de concessió, els ens beneficiaris hauran 

d’acreditar la recepció dels plans/projectes/informes. 
 
5. A partir del lliurament definitiu, la Diputació no atendrà cap esmena referida als 

plans/projectes/informes. 
 
6. La vigència d’aquestes actuacions es vincularà al termini d’execució i lliurament 

dels plans/projectes/informes objecte de suport. 
 
Article 18. Especialitats d’execució i justificació dels ajuts econòmics 
 
1. Les actuacions consistents en ajuts econòmics tindran un període d’execució 

comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012, a excepció de les 
plurianuals. 

 
2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2013 per a 

presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 
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3. Amb caràcter general, els ajuts es pagaran contra presentació de la justificació de 
l’actuació objecte d’ajut. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens 
beneficiari presenti el model normalitzat de justificació de despeses YG-0103. 

 
4. Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris hauran d’estar 

datades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de gener de 2013 i es referiran, en tot 
cas, a actuacions realitzades en el període d’execució comprés entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2012, a excepció de les declarades plurianuals. 

 
5. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del seu cost de 

realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació 
aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció 
que correspongui a la reducció operada.  

 
6. Es podran justificar despeses indirectes fins al cinc per cent de les despeses 

directes imputades, llevat que els centres gestors, en les condicions específiques 
de concertació del recurs corresponent, hagin establert un percentatge superior o 
hagin exclòs aquesta opció.  

 
7. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’aportació de la 

Diputació sigui inferior a 5.000 euros, amb caràcter general, només es podrà 
presentar una única justificació de despeses per la totalitat de l’ajut. 

 
8. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens es justificaran, amb 

caràcter general, com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació 
de despeses YG-0103-CON per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens 
executor. 

c. L’ens gestor farà constar el compromís de transferir a la resta d’executors la 
seva part de l’aportació de la Diputació en el termini màxim de tres mesos a 
comptar des que la Diputació faci efectiu el pagament. 

d. L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor. 
 
Article 19. Especialitats d’execució i justificació dels fons de prestació 
 
1. Les actuacions consistents en fons de prestació tindran un període d’execució 

comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012. 
 
2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2013 per a 

presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 
 
3. Per a la justificació, caldrà que l’ens beneficiari presenti el model normalitzat de 

justificació de despeses YG-0103. 
 
4. De conformitat amb la naturalesa d’aquests recursos, orientats a finançar serveis 

bàsics, i atès el context de crisi actual i les dificultats de les tresoreries municipals, 
es preveu la següent mesura de viabilitat financera, per la qual la Diputació de 
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Barcelona efectuarà bestretes (pagaments “a justificar”), contra presentació de 
l’acceptació per part de l’ens beneficiari, d’acord amb els següents barems: 

 
Import de l’aportació de la 
Diputació per fons de prestació 

Import de la bestreta (“pagament a justificar”) 

Fins a 1.000 euros Pagament íntegre de l’aportació 
Més de 1.000 euros Alternativament, a criteri motivat del centre gestor, 

1.000 euros o el 50% de l’aportació 
 
5. En cas de bestretes per l’import íntegre de l’aportació, els ens locals beneficiaris 

hauran de justificar les despeses abans de la finalització del termini de justificació. 
 
6. En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l’aportació: 
 

a. Amb caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import total 
de l’ajut es pagarà contra una justificació total de l’ajut (última justificació). 

b. A petició motivada per l’ens beneficiari, la diferència entre l’import de la 
bestreta i l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions parcials de 
l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el de la bestreta. 

 
7. Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris hauran d’estar 

datades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de gener de 2013 i es referiran, en tot 
cas, a actuacions realitzades en el període d’execució comprés entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2012.  

 
8. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del seu cost de 

realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació 
aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció 
que correspongui a la reducció operada.  

 
9. Es podran justificar despeses indirectes fins al cinc per cent de les despeses 

directes imputades, llevat que els centres gestors, en les condicions específiques 
de concertació del recurs corresponent, hagin establert un percentatge superior o 
hagin exclòs aquesta opció.  

 
10. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’aportació de la 

Diputació sigui inferior a 5.000 euros, amb caràcter general, només es podrà 
presentar una única justificació de despeses per la totalitat de l’ajut. 

 
11. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants degut a ajuts no 

acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant l’any 2012 
entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de l’import justificat respecte 
del concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat a 15 de juliol de 2012 i que 
el volum d’ajuts no acceptats, renúncies expresses i reduccions superi el 5 per cent 
del fons. La data màxima per a l’aprovació de la redistribució dels imports sobrants 
serà la de la última Junta de Govern de novembre de 2012. 
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Capítol 5. Règims específics 
 

Art. 20. Actuacions plurianuals 
 
1. Per als recursos econòmics, amb caràcter excepcional i per causes degudament 

acreditades, la Diputació podrà aprovar ajuts d’execució plurianual que comporten 
declaració de plurianualitat de la despesa a càrrec dels exercicis 2012 i 2013.  

 
2. El període d’execució d’aquestes actuacions comprendrà de l’1 de gener de 2012 

al 31 de desembre de  2013.  
 
3. L’acte en què es formalitzi l’ajut establirà la part de l’actuació que s’ha d’executar 

cada any i el sistema de pagament. En el primer any s’haurà de consignar com a 
mínim el 50 per cent de l’import total de l’ajut. 

 
4. S’estableixen dos terminis de justificació de les despeses de les actuacions 

plurianuals:  
- Termini de justificació parcial. L’ens beneficiari justificarà les despeses 

corresponents a les actuacions desenvolupades durant l’exercici 2012 abans 
del 31 de març de 2013. 

- Termini de justificació final. L’ens beneficiari justificarà les despeses 
corresponents a les actuacions desenvolupades durant l’exercici 2013 abans 
del 31 de març de 2014. 

 
5. L’ens beneficiari haurà de realitzar, com a mínim, una justificació parcial de la que 

es refereix el punt anterior corresponent al 50 per cent de l’import consignat per 
aquell any. La manca o insuficiència d’aquesta justificació parcial podrà comportar 
la revocació de l’ajut. 

 
6. Els imports no justificats corresponents a despesa de l’any 2012 s’incorporaran, 

sempre que es compleixi amb l’establert en el paràgraf anterior, com a romanents 
de l’actuació i podran ser justificats per l’ens beneficiari l’any 2013, amb despesa  
generada durant els anys 2012 i 2013. 

 
7. Excepcionalment i de forma motivada, la Diputació podrà fer un únic pagament 

inicial per avançat “a justificar”, equivalent a l’import total concedit per al primer 
any. El pagament de l’import restant de l’ajut es realitzarà contra presentació de la 
justificació final de tota l’actuació. 

 
Article 21. Catàlegs sectorials 
 
1. El “Catàleg d’activitats d’igualtat i ciutadania” de l’Àrea d’Atenció a les Persones i 

el “Recull d’activitats de suport a l’activitat empresarial” de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació tenen la consideració de catàlegs 
sectorials dels previstos per la clàusula 11.6 del Protocol general. 

 
2. La concertació d’un recurs d’aquests catàlegs sectorials implica l’obtenció no 

separable per part de l’ens beneficiari d’un recurs material, expressat per a la 
realització d’una activitat catalogada per l'àrea gestora, i d’un ajut econòmic, 
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expressat per l’ajut al finançament d’aquesta activitat, essent el primer el 
preeminent. 

 
3. La relació d’activitats catalogades i el procediment per a la seva concertació es 

publicaran a la seu electrònica de la Diputació. 
 
4. Les àrees gestores podran aprovar la modificació dels continguts dels seus 

catàlegs sectorials durant el seu termini de vigència, si s’escau, sense superar la 
finalització de l’any 2012. 

 
5. Correspon a les àrees gestores regular i aprovar les condicions de participació de 

les entitats interessades a formar part de l’oferta d’aquests catàlegs.  
 
6. La resolució de les sol·licituds es farà per decret que aprovarà, simultàniament, el 

recurs material i l’econòmic que hi està vinculat, i establirà, si s’escau, el règim de 
cofinançament de l’activitat entre l’ens beneficiari i la Diputació. 

 
7. El termini d’execució de les actuacions en raó de les quals es van atorgar els ajuts 

es concretarà en l’acte de formalització i s’haurà de correspondre amb l’any de la 
seva convocatòria. Els responsables del seguiment de l’execució dels ajuts són 
els centres gestors. 

 
8. Els beneficiaris hauran de justificar la realització de les activitats com a màxim en 

els dos mesos següents a la seva data de finalització. En el cas que la data de 
finalització sigui anterior a la notificació de la concessió de l’ajut, el període de 
justificació serà de dos mesos a comptar des de la recepció de la notificació. A 
criteri del centre gestor, es podrà fixar un termini de justificació general.    

 
Capítol 6.  Modificacions  
 
Article 22. Modificacions en la resolució per canvis de destinació 
 
1. Per als recursos econòmics, en el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens 

beneficiari manifesti que s’ha produït un canvi en la necessitat expressada en la 
sol·licitud, podrà demanar el canvi de destinació sempre i quan la nova actuació 
es pugui emmarcar dins els programes que gestiona el mateix centre gestor i de 
l’aplicació dels criteris de valoració resulti que la nova actuació hauria rebut un ajut 
en els mateixos termes que la inicial. 

 
2. Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud 

raonada i degudament motivada per part de l’alcalde/essa (president/a) de l’ens 
beneficiari presentada a la Diputació com a molt tard l’1 de desembre de 2012. 

 
3. És requisit imprescindible que les modificacions anteriors s’informin favorablement 

pels corresponents centres gestors.  
 
4. En cas que el canvi es formalitzi mitjançant conveni, per a la seva efectivitat serà 

suficient amb la sol·licitud de l’ens beneficiari i l’aprovació de la modificació i la 
seva notificació per la Diputació. 
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Article 23. Altres modificacions en la resolució   
 
1. La Diputació podrà modificar la resolució en qualsevol moment, d’ofici o a 

instància dels interessats, per rectificar els errors materials de fet o aritmètics 
detectats, així com per assegurar la viabilitat administrativa i financera de 
l’actuació. 

 
2. La Diputació podrà acceptar les subrogacions d’ens beneficiari, degudament  

justificades,  sempre que no es modifiqui el règim de drets i obligacions de l’ajut.  
 
3. És requisit imprescindible que les modificacions anteriors s’informin favorablement 

pels centres gestors de les actuacions.  
 
4. Amb caràcter general, no s’admetran canvis en el termini d’execució i justificació, 

un cop aprovada la concessió de l’ajut. 
 
Article 24. Renúncies i reduccions d’ajuts 
 
1. L’ens beneficiari podrà renunciar a la totalitat de l’ajut, mitjançant ofici de 

l’alcalde/essa o president/a adreçat al centre gestor. És requisit imprescindible que 
les renúncies s’informin favorablement pels centres gestors. 

 
2. Per als recursos econòmics, només es consideraran renúncies les presentades 

dins el termini màxim de justificació de l’actuació, el que inclou, si s’escau, el 
termini d’audiència previ al tancament de la convocatòria.  

 
3. En el supòsit que l’ens beneficiari no justifiqui la totalitat de l’import atorgat, havent-

se presentat la justificació final de l’actuació, es procedirà, d’ofici, a la reducció de 
l’ajut. És requisit imprescindible que les reduccions s’informin favorablement pels 
centres gestors.  

 
4. Els centres gestors podran aplicar durant l’any 2012 les quantitats corresponents a 

les renúncies i reduccions al finançament d’aquelles sol·licituds que compleixin 
amb les condicions administratives i tècniques establertes. Les noves actuacions 
s’aprovaran per l’òrgan competent en funció de l’import. 

 
5. En relació a les reduccions iguals o inferiors a 500 euros, es procedirà a dictar una 

resolució de caràcter intern que doni per finalitzada la tramitació, sense que sigui 
necessària la seva notificació.  

 
Capítol 7.  Tancament 
 
Article 25. Audiència i tancament. 
 
1. Per als recursos econòmics, un cop transcorreguts el termini màxim de justificació, 

s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per presentar la 
documentació de justificació pendent i esmenar els defectes existents, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut.  
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2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i esmenat 
els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la revocació dels ajuts 
no justificats. 

 
3. En relació als ajuts que es donin de baixa, es sol·licitarà els imports satisfets per 

avançat i no justificats, si s’escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament 
de la Diputació amb l’ens afectat, s’efectuarà la compensació directament. 

 
Tercer.- APROVAR el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, prorrogat per acord de 
Ple de 22 de desembre de 2011, per a l’any 2012 (Annex I).  
 
Quart.- APROVAR el model de sol·licitud SOL-Y-001, el model d’instància GEN-C-001 
i les condicions específiques de concertació dels recursos inclosos en el Catàleg 
(Annex II) i el model de justificació YG-0103 i el model de justificació YG-0103-CON 
(Annex III).  
 
Cinquè.- DISPOSAR que els crèdits màxims associats als ajuts econòmics previstos 
en aquesta convocatòria es determinaran en un acord de la primera Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona del mes de febrer de 2012.  
 
Sisè.- HABILITAR, en dependències de la Diputació, un punt d'accés a Internet amb 
assistència personalitzada i l'equipament necessari per tramitar sol·licituds mitjançant 
la plataforma CONCERT@ 
 
Setè.- La Diputació de Barcelona, mitjançant decret del Diputat delegat per a la 
cooperació local, es reserva l’opció de d’habilitar i aprovar altres canals per a la 
presentació de les sol·licituds, així com la modificació d’aspectes procedimentals i de 
gestió en relació amb la present convocatòria i el Catàleg, amb l’objectiu d’afavorir una 
major eficàcia i eficiència en la gestió de les accions de suport derivades de la 
convocatòria. Aquesta resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província i a 
la seu electrònica de la Diputació. 
 
Vuitè.-  HABILITAR expressament i àmpliament al Diputat delegat per a la cooperació 
local per adoptar les mesures oportunes de desplegament d’aquest Règim.  
 
Novè - COMUNICAR aquests acords als ens que s’han adherit al Protocol general. 
 
Desè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu 
electrònica de la Diputació l’anunci d’aprovació dels acords anteriors. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
19.- Informe de Seguiment del pressupost per programes del 3er. trimestre de 
l’any 2011.- La Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de Seguiment del 
pressupost per programes del 3er. trimestre de l’any 2011. 
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Servei de Contractació 
 
20.- Dictamen que proposa l’aprovació de la reserva social de contractació per a 
l’exercici 2012 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits 
o amb especial risc d’exclusió social.- 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: 
 
La crisi econòmica per la que travessa el nostre país està afectant de manera 
important les economies locals en general, i les dels ajuntaments de la nostra 
província en particular, tant pel que fa als seus comptes com a les dades d’activitat i de 
mercat de treball, essent especialment complicat l’accés al treball per part de les 
persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social. 
 
Davant aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha impulsat una sèrie de mesures 
orientades a donar suport als ens locals en tots els àmbits d’actuació que es deriven 
de l’impacte de la crisi econòmica i la que actualment es vol afavorir és l’ocupació dels 
sectors més desfavorits o amb especial situació d’exclusió social mitjançant la 
contractació pública reservada. 
 
El Ple d’aquesta Corporació, reunit en sessió el dia 28 d’octubre de 2010, aprovà per 
unanimitat, el dictamen que va proposar la reserva social de contractació per a 
l’exercici 2011. 
 
Recentment s’ha aprovat la Llei 26/2011, de 1 d’agost, d’adaptació normativa a la 
Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat; aquesta 
normativa que supera definitivament la perspectiva assistencial de la discapacitat per 
abordar una basada en els drets humans, establint que les seves demandes i 
necessitats han de ser cobertes de manera que puguin abastar la igualtat 
d’oportunitats respecte al conjunt de ciutadans, i modifica la llei 51/2003, de 2 de 
desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat. 
 
Atès que a proposta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació reunida en data 24 de novembre de 2011, ha aprovat el conveni de 
col·laboració a subscriure entre la Fundació “La Caixa” i la Diputació de Barcelona, per 
al desenvolupament del programa de conservació dels espais naturals protegits 
gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que el conveni té per objectiu establir les condicions per la cooperació en el 
desenvolupament i l’execució del Pla Integral de gestió dels sistemes naturals de la 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona formada pel Parc Natural del 
Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el 
Corredor, Parc del Garraf, Parc del Castell de Montesquiu, Parc d’Olèrdola, Parc del 
Foix, Parc de la Serralada de Marina, Parc Agrari del Baix Llobregat i Parc de 
Collserola. 
 
Atès que entre els objectius específics del Pla integral de gestió dels sistemes naturals 
de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, es fixa en el pacte segon 
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apartat c) afavorir la integració de col·lectius en risc d’exclusió social, i en el pacte 
cinquè s’especifiquen els compromisos de la Diputació de Barcelona, la qual assumirà, 
mitjançant gestió directa o indirecta, la gestió i execució de les actuacions previstes en 
el Pla, i aportarà els recursos materials i humans necessaris a tal efecte. 
 
Atès que en aquest pacte cinquè es determina que amb relació a les actuacions de 
conservació i millora d’espais naturals, es donarà prioritat a l’ocupació de col·lectius de 
persones socialment desavantatjades en situació o risc d’exclusió social, 
preferentment col·lectius d’exreclusos, exdrogoaddictes, immigrants i dones en situació 
extrema, d’acord amb la normativa contractual vigent. 
 
Atès que d’acord amb l’article 3.3a) del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus, tenen també la 
consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies 
públiques, zones verdes, i les àrees recreatives, entre d’altres. 
 
Atès que respecte al tractament dels treballs silvícoles de repoblació  i de gestió 
forestal, que comporta la tallada d’ arbres i arbustos han de considerar-se com béns 
immobles i ser objecte de contractes d’obra.  
 
Atès que les empreses d’inserció són aquelles que portin a terme qualsevol activitat 
econòmica de producció de béns o de prestació de serveis i l’objecte social de les 
quals tingui com a finalitat primordial la integració sociolaboral de persones en situació 
o greu risc d’exclusió social. 
 
Vista la normativa que regula la contractació pública reservada i que, bàsicament, és la 
que tot seguit es relaciona: article 19 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de 
servicios, la Disposició addicional 5a. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i 
l’article 89 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales. 
 
Atès que dins la normativa relacionada es desprèn que per promoure i aprovar la 
contractació pública reservada cal prèviament delimitar: 
 
 La finalitat de la reserva. 
 L’import o percentatge de la reserva de la contractació anual, amb especificació 

de les regles de càlcul i, el seu desglossament per Àrees, si s’escau. 
 Els tipus de contractes les prestacions de les quals siguin susceptibles de reserva. 
 Les entitats destinatàries dels contractes reservats, bé siguin centres especials de 

treball o empreses d’inserció sociolaboral, en els termes establerts per la 
normativa corresponent. 

 Els procediments d’adjudicació de les contractacions reservades que hauran de 
respectar els previstos per la normativa de contractes del sector públic. 

 Les característiques específiques que se’n derivin de la naturalesa de la 
contractació reservada i del perfil dels seus destinataris. 
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Tot això sens perjudici del compliment de la resta de principis propis de l’àmbit de la 
contractació del sector públic, tal com la necessària vinculació dels objectes dels 
contractes amb la finalitat de l’entitat destinatària; els requisits de publicació amb 
menció expressa del caràcter reservat de la contractació, així com el respecte dels 
principis de no discriminació, d’objectivitat i de publicitat, si escau. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona el dia 1 de 
febrer de 2010. 
 
Vist l’article 35, apartat 6è de la Llei 31/2002, de 30 de desembre de mesures fiscals i 
financeres que disposa que les entitats que integren l’Administració local de Catalunya 
poden aplicar la reserva social establerta en el dit precepte en els termes que 
estableixi l’acord corresponent del ple de la Corporació. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió celebrada el 26 de juliol de 
2011, va delegar a la Junta de Govern, entre altres, l'exercici d'aquelles competències 
que lleis diferents de la L 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, atribueixen al Ple i no tenen caràcter d'indelegable (acord 115/11, publicat en el 
BOPB del 4.8.2011 i apartats 3.4.g) i 11.2 paràgraf primer de la Refosa 1/2011, sobre 
delegació de competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de 8 de setembre de 2011 
(núm. 7931/2011) i publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
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.- Aprovar la reserva social de contractació per a l’exercici 2012 amb la finalitat 
d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social. 
La contractació pública reservada i que es concreta en els termes següents: 
 
a.-  Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja dels 

edificis corporatius,  la recollida de residus (grup 1) i les arts gràfiques. 
 
b.-  Els contractes reservats són exclusivament els que s’adjudiquen com a contracte 

menor o per procediment negociat per raó de la quantia econòmica, d’acord amb 
els llindars establerts per la legislació de contractes del sector públic. 

 
c.-  Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret 

comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la 
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de 
garanties provisionals o definitives, tot respectant els principis de no discriminació, 
d’objectivitat i de publicitat, si escau. 

 
d.-  Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de 

treball, en els termes establerts per la normativa corresponent i sempre per les 
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seves finalitats i activitats, d’acord amb les seves normes reguladores, estatuts o 
regles fundacionals, tinguin relació directa amb l’objecte del contracte. 

 
e.-  Es fixa el percentatge màxim d’un 10 % de reserva social a aplicar sobre l’import 

total adjudicat per la Corporació en l’exercici anterior mitjançant contractes menors 
i procediments negociats sense publicitat per raó de la quantia. 

 
Segon.- Aprovar la reserva social de contractació derivada dels compromisos adquirits 
per la Diputació de Barcelona en el conveni de col·laboració amb la Fundació ”La 
Caixa”, en matèria d’espais naturals protegits, aprovat per la Junta de Govern 
d’aquesta Corporació en data 24 de novembre de 2011, amb la finalitat d’afavorir 
l’ocupació de persones amb especial risc d’exclusió social, i que es concreta en els 
termes següents: 
 
a.-  Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja de 

zones verdes i àrees recreatives i els treballs silvícoles de repoblació i gestió 
forestal, per a la conservació i millora d’espais naturals, d’acord amb el conveni 
formalitzat amb la Fundació “La Caixa”. 

 
b.-  Els contractes reservats són exclusivament els que s’adjudiquen com a contracte 

menor o per procediment negociat per raó de la quantia econòmica, a càrrec de 
l’aportació concedida per la Fundació “La Caixa”, per import, de com a màxim, un 
milió cinc-cents mil (1.500.000) €, i d’acord amb els llindars establerts per la 
legislació de contractes del sector públic. 

 
c.-  Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret 

comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la 
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de 
garanties provisionals o definitives, tot respectant els principis de no discriminació, 
d’objectivitat i de publicitat, si escau. 

 
d.-  Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de 

treball, i les empreses d’inserció sociolaboral, en els termes establerts per la 
normativa corresponent i sempre per les seves finalitats i activitats,  d’acord amb 
les seves normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, tinguin relació 
directa amb l’objecte del contracte. 

 
Tercer.- Executar aquest acord de reserva social en la contractació, mitjançant 
Decrets d’aprovació i adjudicació dels contractes menors i dels contractes per 
procediment negociat per raó de la quantia, signats per l’òrgan competent i d’acord 
amb la refosa vigent en cada moment. 
 
Organisme de Gestió Tributària 

 
21.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA 
de dos mil vuit-cents vint-i-vuit euros amb setanta-quatre cèntims (2.828,74) € 
per pèrdua de notificacions durant el mes d’abril de 2011 en l’execució de les 
tasques encomanades relatives al contracte de serveis postals de la Diputació 
de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària.- La Junta, de conformitat amb 
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la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
El dia 28 d’octubre de 2011, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la 
Qualitat va emetre un informe en què es relacionen els conceptes del contracte relatiu 
als serveis postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, 
adjudicat a l’empresa Unipost, SA, en relació amb els quals durant el mes d’abril de 
2011 s’han incomplert les prescripcions establertes i que, per tant, s’hi conclou que cal 
imposar les sancions previstes al Plec de clàusules administratives particulars i que es 
detallen tot seguit: 
 
 Per la pèrdua de 297 enviaments de Certificat Plus (5 cops l’import del servei), la 

relació dels quals se us va enviar el dia 12 d’agost, 2.828,74 €. 
 
El punt tercer del contracte formalitzat el dia 13 de desembre de 2010 prescriu que 
totes dues parts s’obliguen al compliment del contracte de conformitat amb el Plec de 
clàusules administratives particulars i amb el Plec de prescripcions tècniques aprovats 
a l’efecte. 
 
L’últim paràgraf de la clàusula 1.25) del Plec de clàusules administratives particulars 
que regeix aquesta contractació estableix que les penalitats previstes es faran 
efectives en la forma i els termes previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), segons el qual les 
penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives 
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial 
s’hagin d’abonar al contractista o, si no es poguessin deduir de les factures, sobre la 
garantia que s’hagués constituït. 
 
El dia 9 de novembre de 2011 es va comunicar a l’empresa UNIPOST, SA, l’inici de 
l’expedient de penalització informant-los que se’ls concedia un termini de deu dies 
naturals, a comptar des del següent al dia de rebuda, per presentar les al·legacions 
que consideressin oportunes. D’acord amb el justificant de rebuda del servei postal, 
aquesta comunicació es va lliurar el dia 10 de novembre de 2011. 
 
En aquest moment ha transcorregut el termini concedit sense que l’interessat hagi 
presentat cap escrit d’al·legacions, de manera que cal concloure que dóna la seva 
conformitat a aquest expedient de penalització. 
 
Aquest servei es va contractar conjuntament entre la Diputació de Barcelona i 
l’Organisme de Gestió Tributària i, per raó de l’import, l’òrgan de contractació que va 
tramitar l’expedient va ser el Ple de la Diputació de Barcelona, que el va adjudicar 
definitivament a l’empresa Unipost, SA, mitjançant el dictamen de data 25 de 
novembre de 2010. 
 
L’article 196.8) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
estableix que les penalitzacions s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació, 
adoptat a proposta del responsable del contracte. 
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Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal considerar procedent la imposició 
d’una penalització a l’empresa Unipost, SA, amb un import de dos mil vuit-cents vint-i-
vuit euros i setanta-quatre cèntims (2.828,74) € que es deduirà de la primera factura 
que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest decret, per l’incompliment 
de les prescripcions del servei postal durant el mes d’abril de 2011. 
 
El punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència número 7931/2011, de 8 de setembre de 2011 i publicada al 
BOPB de 23 de setembre de 2011, disposa la delegació en la Junta de Govern, de 
totes aquelles competències que la Llei de contractes del sector públic atorga a l’òrgan 
de contractació, entre les quals hi ha la imposició de penalitats, en els contractes la 
quantia dels quals excedeixi dels sis milions d’euros i fins al límit del 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, amb NIF A62690953, per 
un import de dos mil vuit-cents vint-i-vuit euros amb setanta-quatre cèntims 
(2.828,74)€, per aplicació del que estableix la clàusula 1.25) del Plec de clàusules 
administratives particulars  que regeix aquesta contractació en relació amb el punt 
tercer del contracte formalitzat entre les parts amb data 13 de desembre de 2010, per 
incompliment, durant el mes d’abril, de les prescripcions establertes en la contractació 
dels serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària 
durant el mes de febrer de 2011, d’acord amb el detall que s’exposa tot seguit: 
 
 Per la pèrdua de 297 enviaments de Certificat Plus (5 cops l’import del servei), la 

relació dels quals se us va enviar el dia 12 d’agost, 2.828,74 €. 
 
Segon.- L’import d’aquesta penalització es deduirà de la primera factura que estigui al 
cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord. 
 
Tercer.- Fer constar que aquest acord s’adopta per la Junta de Govern de la Diputació 
a l’empara de la delegació conferida pel Ple de la Diputació de Barcelona que es recull 
al punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència número 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i 
publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
22.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA 
de divuit mil set-cents vint-i-nou euros amb seixanta-un cèntims (18.729,61) € per 
pèrdua de notificacions durant el mes de maig de 2011 en l’execució de les 
tasques encomanades relatives al contracte de serveis postals de la Diputació 
de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària.- 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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El dia 28 d’octubre de 2011, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la 
Qualitat va emetre un informe en què es relacionen els conceptes del contracte relatiu 
als serveis postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, 
adjudicat a l’empresa Unipost, SA, en relació amb els quals durant el mes de maig de 
2011 s’han incomplert les prescripcions establertes i que, per tant, s’hi conclou que cal 
imposar les sancions previstes al Plec de clàusules administratives particulars i que es 
detallen tot seguit: 
 
 Per la pèrdua de 1.923 enviaments de Certificat Plus (5 cops l’import del servei), la 

relació dels quals se us va enviar el dia 28 de setembre, 18.729,61 €.  
 
El punt tercer del contracte formalitzat el dia 13 de desembre de 2010 prescriu que 
totes dues parts s’obliguen al compliment del contracte de conformitat amb el Plec de 
clàusules administratives particulars i amb el Plec de prescripcions tècniques aprovats 
a l’efecte. 
 
L’últim paràgraf de la clàusula 1.25) del Plec de clàusules administratives particulars 
que regeix aquesta contractació estableix que les penalitats previstes es faran 
efectives en la forma i els termes previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), segons el qual les 
penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives 
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial 
s’hagin d’abonar al contractista o, si no es poguessin deduir de les factures, sobre la 
garantia que s’hagués constituït. 
 
El dia 9 de novembre de 2011 es va comunicar a l’empresa UNIPOST, SA, l’inici de 
l’expedient de penalització informant-los que se’ls concedia un termini de deu dies 
naturals, a comptar des del següent al dia de rebuda, per presentar les al·legacions 
que consideressin oportunes. D’acord amb el justificant de rebuda del servei postal, 
aquesta comunicació es va lliurar el dia 10 de novembre de 2011. 
 
En aquest moment ha transcorregut el termini concedit sense que l’interessat hagi 
presentat cap escrit d’al·legacions, de manera que cal concloure que dóna la seva 
conformitat a aquest expedient de penalització. 
 
Aquest servei es va contractar conjuntament entre la Diputació de Barcelona i 
l’Organisme de Gestió Tributària i, per raó de l’import, l’òrgan de contractació que va 
tramitar l’expedient va ser el Ple de la Diputació de Barcelona, que el va adjudicar 
definitivament a l’empresa Unipost, SA, mitjançant el dictamen de data 25 de 
novembre de 2010. 
 
L’article 196.8) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
estableix que les penalitzacions s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació, 
adoptat a proposta del responsable del contracte. 
 
Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal considerar procedent la imposició 
d’una penalització a l’empresa Unipost, SA, amb un import de divuit mil set-cents vint-i-
nou euros amb seixanta-un cèntims (18.729,61) € que es deduirà de la primera factura 
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que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest decret, per l’incompliment 
de les prescripcions del servei postal durant el mes de maig de 2011. 
 
El punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència número 7931/2011, de 8 de setembre de 2011 i publicada al 
BOPB de 23 de setembre de 2011, disposa la delegació en la Junta de Govern, de 
totes aquelles competències que la Llei de contractes del sector públic atorga a l’òrgan 
de contractació, entre les quals hi ha la imposició de penalitats, en els contractes la 
quantia dels quals excedeixi dels sis milions d’euros i fins al límit del 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, amb NIF A62690953, per 
un import de divuit mil set-cents vint-i-nou euros amb seixanta-un cèntims 
(18.729,61)€, per aplicació del que estableix la clàusula 1.25) del Plec de clàusules 
administratives particulars  que regeix aquesta contractació en relació amb el punt 
tercer del contracte formalitzat entre les parts amb data 13 de desembre de 2010, per 
incompliment, durant el mes de maig, de les prescripcions establertes en la 
contractació dels serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de 
Gestió Tributària durant el mes de febrer de 2011, d’acord amb el detall que s’exposa 
tot seguit: 
 
 Per la pèrdua de 1.923 enviaments de Certificat Plus (5 cops l’import del servei), la 

relació dels quals se us va enviar el dia 28 de setembre, 18.729,61 €.  
 
Segon.- L’import d’aquesta penalització es deduirà de la primera factura que estigui al 
cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord. 
 
Tercer.- Fer constar que aquest acord s’adopta per la Junta de Govern de la Diputació 
a l’empara de la delegació conferida pel Ple de la Diputació de Barcelona que es recull 
al punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència número 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i 
publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
23.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA 
de dotze mil nou-cents trenta-cinc euros amb quaranta-un cèntims (12.935,41) € 
per pèrdua de notificacions durant el mes de Juny de 2011 en l’execució de les 
tasques encomanades relatives al contracte de serveis postals de la Diputació 
de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària.- 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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El dia 28 d’octubre de 2011, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la 
Qualitat va emetre un informe en què es relacionen els conceptes del contracte relatiu 
als serveis postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, 
adjudicat a l’empresa Unipost, SA, en relació amb els quals durant el mes de juny de 
2011 s’han incomplert les prescripcions establertes i que, per tant, s’hi conclou que cal 
imposar les sancions previstes al Plec de clàusules administratives particulars i que es 
detallen tot seguit: 
 
 Per la pèrdua de 1.352 enviaments de Certificat Plus (5 cops l’import del servei), la 

relació dels quals se us va enviar el dia 4 de novembre, 12.935,41 €. 
 
El punt tercer del contracte formalitzat el dia 13 de desembre de 2010 prescriu que 
totes dues parts s’obliguen al compliment del contracte de conformitat amb el Plec de 
clàusules administratives particulars i amb el Plec de prescripcions tècniques aprovats 
a l’efecte. 
 
L’últim paràgraf de la clàusula 1.25) del Plec de clàusules administratives particulars 
que regeix aquesta contractació estableix que les penalitats previstes es faran 
efectives en la forma i els termes previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), segons el qual les 
penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives 
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial 
s’hagin d’abonar al contractista o, si no es poguessin deduir de les factures, sobre la 
garantia que s’hagués constituït. 
 
El dia 9 de novembre de 2011 es va comunicar a l’empresa UNIPOST, SA, l’inici de 
l’expedient de penalització informant-los que se’ls concedia un termini de deu dies 
naturals, a comptar des del següent al dia de rebuda, per presentar les al·legacions 
que consideressin oportunes. D’acord amb el justificant de rebuda del servei postal, 
aquesta comunicació es va lliurar el dia 10 de novembre de 2011. 
 
En aquest moment ha transcorregut el termini concedit sense que l’interessat hagi 
presentat cap escrit d’al·legacions, de manera que cal concloure que dóna la seva 
conformitat a aquest expedient de penalització. 
 
Aquest servei es va contractar conjuntament entre la Diputació de Barcelona i 
l’Organisme de Gestió Tributària i, per raó de l’import, l’òrgan de contractació que va 
tramitar l’expedient va ser el Ple de la Diputació de Barcelona, que el va adjudicar 
definitivament a l’empresa Unipost, SA, mitjançant el dictamen de data 25 de 
novembre de 2010. 
 
L’article 196.8) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
estableix que les penalitzacions s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació, 
adoptat a proposta del responsable del contracte. 
 
Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal considerar procedent la imposició 
d’una penalització a l’empresa Unipost, SA, amb un import de dotze mil nou-cents 
trenta-cinc euros amb quaranta-un cèntims (12.935,41) € que es deduirà de la primera 
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factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest decret, per 
l’incompliment de les prescripcions del servei postal durant el mes de juny de 2011. 
 
El punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència número 7931/2011, de 8 de setembre de 2011 i publicada al 
BOPB de 23 de setembre de 2011, disposa la delegació en la Junta de Govern, de 
totes aquelles competències que la Llei de contractes del sector públic atorga a l’òrgan 
de contractació, entre les quals hi ha la imposició de penalitats, en els contractes la 
quantia dels quals excedeixi dels sis milions d’euros i fins al límit del 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, amb NIF A62690953, per 
un import de dotze mil nou-cents trenta-cinc euros amb quaranta-un cèntims 
(12.935,41) €, per aplicació del que estableix la clàusula 1.25) del Plec de clàusules 
administratives particulars  que regeix aquesta contractació en relació amb el punt 
tercer del contracte formalitzat entre les parts amb data 13 de desembre de 2010, per 
incompliment, durant el mes de juny, de les prescripcions establertes en la 
contractació dels serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de 
Gestió Tributària durant el mes de febrer de 2011, d’acord amb el detall que s’exposa 
tot seguit: 
 
 Per la pèrdua de 1.352 enviaments de Certificat Plus (5 cops l’import del servei), la 

relació dels quals se us va enviar el dia 4 de novembre, 12.935,41 €. 
 
Segon.- L’import d’aquesta penalització es deduirà de la primera factura que estigui al 
cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord. 
 
Tercer.- Fer constar que aquest acord s’adopta per la Junta de Govern de la Diputació 
a l’empara de la delegació conferida pel Ple de la Diputació de Barcelona que es recull 
al punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència número 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i 
publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d´Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar l’inici del expedient administratiu per a la 
redacció del projecte reformat, així com de l’expedient de modificació del 
contracte relatiu a les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del 
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau 
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Ferrat de Sitges.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist el projecte d’obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt 
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, 
que va ser aprovat inicialment pel Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, 
en data 5 d’octubre de 2009. 
 
Atès que l’esmentat projecte d’obres aprovat va estar en tràmit d’informació pública 
durant un període de 30 dies hàbils, publicat en el BOPB núm. 240, de 7 d’octubre de 
2009, finalitzant aquest període el dia 12 de novembre de 2009, sense haver-se 
presentat cap al·legació. 
 
Vist el Dictamen 199/09 aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre 
de 2009, pel qual s’acceptava a través dels serveis propis de l’Àrea d’infraestructures 
Urbanisme i Habitatge la delegació de funcions i competències pròpies necessàries per 
la licitació, adjudicació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte en relació a 
les obres de  “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, segons acord 
del Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges adoptat en sessió celebrada el 
5 d’octubre de 2009. 
 
Atès que es va procedir a la contractació d’aquestes obres, mitjançant acord del Ple de 
la Diputació de Barcelona, en data 26 de novembre de 2009. 
 
Vist el dictamen 115/10, aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en 
sessió de data 18 de desembre de 2009, mitjançant el qual s’adjudicà definitivament a 
l’empresa UTE Cau Ferrat, la contractació relativa a les obres del projecte de 
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de 
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, amb un import de sis milions 
tres-cents cinquanta-dos mil cinc-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-tres cèntims, 
(6.352.558,63) € i el corresponent contracte administratiu signat en data 20 de maig de 
2010. 
 
Vist el Decret 5462/10 de 27 de maig de 2010 de la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’infraestructures, Urbanisme i Habitatge d’adjudicació definitiva de la Direcció integrada 
(direcció facultativa i direcció d’execució) de les obres de restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del 
Cau Ferrat de Sitges, a l’arquitecte Sr. Josep Emili Hernández Cros, i el corresponent 
contracte administratiu signat el primer de juny de 2010 que incorpora com a document 
annex la designació per part de l’adjudicatari de l’equip responsable de la direcció de les 
obres, format pel propi adjudicatari, Sr. Emili Hernández Cros, com a Direcció 
Facultativa, Albert Lacasa Beltran, arquitecte tècnic responsable de la Direcció 
d’Execució i Lluís Camí Casellas, arquitecte tècnic responsable de la Gestió de l’obra 
(“planning manager”), entre d’altres. 
 
Atès que en data 1 de juny de 2010 es va procedir a la comprovació del replanteig i es 
va signar l’acta d’inici d’obra. 
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Vist el dictamen 90/11, aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió 
de data 28 d’abril de 2011, mitjançant el qual s’aprova l’acta de preus contradictoris 
número 1 de les obres de restauració, condicionament i remodelació del conjunt 
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges, 
que suposa una liquidació addicional de 836.227,4 euros que aplicat el 18 % d’IVA de 
150.520.94 resulta un import total de 986.748.41 €, així com la modificació del contracte 
que se’n deriva. 
 
Atès que amb data 30 d’agost de 2011 l’alcalde accidental de Sitges va adreçar un escrit 
al President de la Diputació de Barcelona demanant la paralització parcial de les obres 
en l’àmbit de la façana marítima dels edificis objecte de rehabilitació, donat  que 
exposava que la legalitat de les passarel·les exteriors de l’edifici estava pendent de 
resolució judicial.  
 
Per aquest motiu, en data 6 de setembre de 2011, es va procedir a la signatura de l’Acta 
de suspensió parcial i temporal d’aquestes obres per part de la Direcció facultativa, la 
UTE adjudicatària de les obres i la representant de la Diputació, que van motivar 
l’aprovació de la suspensió parcial i temporal de les obres, i suspensió del termini 
d’execució del contracte que se’n deriva,  mitjançant dictamen 786/11, aprovat per la 
Junta  de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de data 22 de 
desembre de 2011.  
 
Vist el dictamen 787/11, aprovat per la Junta  de Govern de la Diputació de Barcelona, 
reunida en sessió de data 22 de desembre de 2011, mitjançant el qual s’aprova l’acta de 
preus contradictoris número 2 de les obres de restauració, condicionament i remodelació 
del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat 
de Sitges, que no suposa una liquidació addicional, així com la modificació del contracte 
que se’n deriva. 
 
Atès que el Consorci del patrimoni de Sitges ha demanat formalment a la Diputació de 
Barcelona mitjançant decret de data 2 de desembre de 2011 la modificació del Projecte 
inicial de restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu 
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges, establint l’abast 
d’aquestes modificacions en: 
 
- Supressió de la pantalla exterior de vidre i de les rampes i passeres a Maricel de Mar 
- Redisseny de la proporció de les obertures de la façana de Can Rocamora. 
- Redisseny de la solució de la protecció dels vitralls de la façana del cau Ferrat 
- Modificació de la climatització del Cau Ferrat, eliminant la instal·lació de fusta. 
 
Atès que el Consorci del patrimoni de Sitges justifica la necessitat d’aquesta 
modificació, en base a evitar els possibles perjudicis econòmics que es poden derivar 
d’una resolució desfavorable del recurs interposat per la Plataforma SOS Sitges, davant 
el jutjat contenciós administratiu, contra la concessió de la llicència de les obres de 
referència per part de l’ajuntament de Sitges.  
 
Vist l’escrit de l’arquitecte director de les obres, Sr. Emili Hernández Cros, de data 4 de 
gener de 2012, on justifica la necessitat de la redacció d’un projecte reformat per 
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incorporar les peticions del Consorci del Patrimoni de Sitges, el text literal del qual és el 
següent: 
 
“Josep Emili Hernàndez Cros, Arquitecte col·legiat núm. XXXX-X, en la seva condició 
d‘Arquitecte director de les obres de Restauració, condicionaments i remodelació 
del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau 
Ferrat de Sitges 
 
INFORMA 
 
Que el consell general del Consorci del Patrimoni de Sitges a la vista de l’informe del 
gerent d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la 
Diputació de Barcelona de data 6.10.2011 sobre la situació de les obres d’execució del 
citat projecte, va prendre diversos acords relatius a les obres de Restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges els quals estan recollits al Decret signat 
per la Directora-gerent del Consorci el 2 de desembre de 2011 i inscrit al registre de 
resolucions el 14 de desembre següent. 
 
Que en aquesta resolució es van determinar diverses actuacions amb la finalitat de 
modificar el reiteradament referit projecte de restauració i remodelació dels museus, 
que s’havia estat executant amb normalitat des de l’1 de juny de 2010, quan s’havien 
iniciat les obres amb la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, fins el 30 
d’agost de 2011 data en la qual van ser aturats pel consistori els treballs corresponents 
a les façanes de la part marítima dels edificis. 
 
Que aquests canvis comporten modificacions respecte del projecte que s’ha estat 
executant amb una llicència municipal d’obra major emesa el 12 de febrer de 2010, 
atès que consisteixen en la supressió d’algunes intervencions previstes al projecte, 
com són principalment les mampares de vidre de protecció de la façana marítima del 
Cau Ferrat i del palau Maricel, on també tancaven unes rampes de comunicació entre 
plantes que discorrien per la part exterior, així com la revisió de la façana mar de 
l’edifici de Can Rocamora, entre altres. 
 
Que el conjunt d’aquestes modificacions te una incidència conceptual, compositiva i 
formal molt important amb relació al projecte originalment aprovat, i en conseqüència 
comportaran així mateix notables repercussions econòmiques i dels terminis, respecte 
dels que estaven inicialment previstos. Doncs per a dur-les a terme s’hauran de desfer 
o enderrocar algunes unitats d’obra que ja estan executades en l’actualitat i procedir 
en conseqüència al disseny, càlcul i desenvolupament d’altres que no havien estat 
previstes, les quals s’hauran de dissenyar i construir de nou com a solucions 
alternatives a aquelles que es volen canviar, per tal de que amb els canvis no 
esdevinguin empitjorades les circulacions ni les condicions funcionals dels museus.  
 
Que de la situació exposada es desprèn la necessitat de que la propietat, per tal de 
poder consumar els canvis referits tindrà que adoptar les determinacions oportunes 
per procedir a l’encàrrec d’un projecte reformat del projecte aprovat vigent, que així ho 
faci possible, el qual haurà de seguir el mateix procediment i tramitacions que en el 
seu dia va tenir que superar aquell. 
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Que per altre banda, s’haurà de mantenir la suspensió parcial i temporal de les obres 
que estan actualment aturades, en tant no s’aprovi en referit projecte reformat i, en 
conseqüència, la modificació del contracte d’obres. 
 
I per a que consti als efectes oportuns, signo el present informe amb la data ut supra.” 
 
Atès que les modificacions demanades pel Consorci del patrimoni de Sitges no 
modifiquen els aspectes funcionals bàsics de l’equipament, afectant únicament a 
aspectes estètics i ajustos en la distribució interior per garantir l’accessibilitat que queda 
afectada per l’eliminació de les rampes exteriors. 
 
Atès que les modificacions estètiques suposen deixar sense contingut la demanda 
plantejada per la Plataforma SOS Sitges, en tant que es planteja l’eliminació dels 
elements arquitectònics objecte de controvèrsia i, per tant, eviten els possibles perjudicis 
que es poguessin ocasionar en el cas que recaigués una sentencia favorable a les 
pretensions de la Plataforma, dins el procediment contenciós administratiu que resol el 
recurs interposat per la mateixa contra l’actual llicència d’obres.  
 
Per tot això es considera que les modificacions plantejades no suposen cap modificació 
substancial del projecte més enllà d’aspectes estètics i que en aquesta cas la prevenció 
davant possibles perjudicis en els recursos públics justifiquen plenament la seva 
modificació. 
 
Atès que la modificació proposada s’ajusta a allò que estableix l’article 202.1 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, aplicable al cas per raons 
temporals, en relació a les previsions contingudes a la Disposició transitòria setena de 
la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia sostenible, i a la Disposició transitòria primera 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a la modificació del contracte. 
 
Vist que l’import estimat de la modificació del Projecte proposada esta valorat en 
cinquanta-tres mil cent euros (53.100) € IVA inclòs. 
 
Atès que la modificació del projecte inicial pot afectar el calendari previst d’execució de 
les obres i que, en aquest cas, caldrà revisar el termini per reajustar-lo a les noves 
necessitats en els termes previstos a l’article 159.2 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 
d’octubre.  
 
Atès que la tramitació d’aquesta modificació del projecte i consegüent modificació del 
contracte d’obres afecta a la continuïtat de les obres actualment en execució, és manté 
la suspensió temporal aprovada per la Junta de govern de la Diputació de Barcelona, 
en data 22 de desembre de 2011, d’acord amb el que disposa l’article 217.4 de Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, aplicable al cas per raons 
temporals, en relació a les previsions contingudes a la Disposició transitòria primera del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre.   
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Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 217.3 de Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, aplicable al cas per raons temporals, en 
relació a les previsions contingudes a la Disposició transitòria primera del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, l’expedient d’aprovació del projecte reformat se substanciarà amb caràcter 
d’urgència amb les actuacions següents: 
 
a)  Redacció de la modificació del Projecte i aprovació tècnica d’aquesta. 
b)  Audiència del contractista, per un termini mínim de tres dies. 
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses 

complementàries necessàries. 
 
Atès que la redacció del projecte reformat s’haurà d’adaptar al projecte bàsic aprovat 
inicialment pel Consorci del Patrimoni de Sitges que es troba en fase d’exposició 
Pública, per tant, la redacció final haurà de contemplar la versió relativa al projecte bàsic 
aprovat definitivament, el qual conte els Plecs de Prescripcions Tècniques necessaris 
pel desenvolupament del projecte reformat que s’autoritza en el Present dictamen. 
 
Atès que, un cop redactat el projecte reformat, caldrà sotmetre’l a exposició pública, 
període durat el qual es podran formular reclamacions i al·legacions , de conformitat amb 
el que disposa l’article 235.2, apartat b) i c) del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya (en 
endavant TRLMRLC)i els articles 37.1, apartats a) i b) i 45.3 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per decret 179/1995, 
de 13 de juny. 
 
Atès que en cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit d’informació 
pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva, de conformitat amb el que 
disposen els articles 235.2, apartat d), del TRLMRLC, i 37.1 apartat C) del ROAS. 
 
Atès que, en cas que el projecte reformat esdevingui definitivament aprovat, caldrà 
procedir a la corresponent modificació del contracte d’obres vigent amb l’empresa 
adjudicatària. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR l’inici de l’expedient administratiu per a la redacció del projecte 
reformat, així com de l’expedient de modificació del contracte relatiu a les obres de 
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de 
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, adjudicades a l’empresa UTE-
Cau Ferrat. 
 
Segon.- MANTENIR la suspensió parcial de les referides obres aprovada per la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària de data 22 de desembre 
de 2011. 
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Tercer.- DECLARAR l’aplicació al procediment de referència de la tramitació 
d’urgència, de conformitat amb el que estableix l’article 217.3 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, aplicable al cas per raons temporals, en 
relació a les previsions contingudes a la Disposició transitòria primera del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, que comportarà la reducció a la meitat dels terminis establerts per al 
procediment ordinari. 
 
Quart.- AUTORITZAR a la direcció facultativa per a la redacció del Projecte reformat 
de conformitat amb el que estableix l’article 217.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, aplicable al cas per raons temporals, en relació a les 
previsions contingudes a la Disposició transitòria primera del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
         
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa adjudicatària, a la direcció 
facultativa intervinent a l’obra i a la coordinació en matèria de seguretat i salut.  
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en resolució de l’expedient núm. 
2011/8014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, de data 10/10/2011, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 19/10/2011, pel qual 
es sol·licita autorització de moviment de terres per formació d’explanada per 
aparcament i canvi d’ús d’accés existent, a la carretera BV-5031, del punt quilomètric 
8+140 al 8+187, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de 
Montalt (Exp. núm. 2011/8014). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 23/11/2011, 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 moviment de terres 
per formació d’explanada per aparcament i canvi d’ús d’accés existent. 
 
Atès el que disposen els articles 104h i 125 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: 
 
Condicions especifiques: 
 
 Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 

cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les 
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. 

 En tot moment es complirà el planejament vigent. 
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 Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i dels seus elements 
funcionals. 

 Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les 
terres o per qualsevol altre motiu. 

 
Moviments de terres: 
 No es realitzarà cap actuació en la zona de domini públic, es a dir, en una franja 

de terreny de 3 metres d’amplada mesurada des de l’aresta exterior de 
l’esplanació. 

 El talús resultant de la zona on es realitzi el moviment de terres tindrà un pendent 
resultant màxim de 3(H):2(V). 

 Es recolliran totes les aigües de la actuació, per a evitar la aportació a la calçada i 
talussos de la carretera i no s’afectarà la capacitat de desguassar, dels elements 
de la carretera. 

 
Canvi d’ús d’ accés existent. 
 Es donarà continuïtat a la vorera i rigola existents fins a l’altre costat de l’ accés 

per tal de donar continuïtat de forma segura al recorregut dels vianants. 
 L’accés es realitzarà en forma de gual de vehicles per damunt del nou tram de 

vorera. 
 Es garantirà en tot moment la distancia de visibilitat per dos costats de l’accés, a 

tal efecte, es prohibirà l’estacionament de vehicles als dos costats de l’accés.  
 Es pavimentarà l’accés en tota la seva amplada i en una longitud comptada des 

de l’aresta exterior de la calçada de la carretera de 15 metres com a mínim. 
 Les obres es replantejaran amb el zelador de la zona.  
 L’accés es senyalitzarà segons les instruccions de carreteres 8.1.I.C i 8.2.I.C. es 

col·locarà una senyal tipus R-2 “STOP” a la sortida d’aquest aparcament. 
 Es reposarà la capa de rodadura de la carretera en els trams que restin afectats 

per les obres, aquesta capa de rodadura serà tipus AC 16 surf 50/70 S i aquesta 
s’aplicarà a tot l’ample de la calçada. 

 Es complirà amb tot allò que prescriu el plec de condicions generals que s’ajunta. 
 En cap moment les obres afectaran la calçada de la carretera ni el seu trànsit. 
 Es retirarà el permís si es demostra perillositat o qualsevol altre problema  per a la 

circulació. 
 En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es 

considerarà l’autorització a precari, segons l’especificat en l’article 4, apartat 5 de 
l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona.” 

 
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. 
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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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
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 Vicenç de Montalt, en relació amb l’expedient 
número 2011/8014.  
 
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 Vicenç de 
Montalt, autorització de moviment de terres per formació d’explanada per aparcament i 
canvi d’ús d’accés existent, a la carretera BV-5031, del punt quilomètric 8+140 al 
8+187, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Montalt 
(Exp. núm. 2011/8014), 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 Vicenç de Montalt, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Vicenç de Montalt (08394), carrer  Sant 
Antoni, n. 13, amb indicació dels recursos procedents. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Mitelland, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/8184.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de Mitteland, S.A., de data 21/10/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 26/10/2011, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de construcció de nou accés a finca agrícola, a la carretera B-224z, al punt 
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quilomètric 19+010, marge dret, tram no urbà, Sant Llorenç d’Hortons (Exp. núm. 
2011/8184). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/11/2011, 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 construcció de nou 
accés a finca agrícola. 
 
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 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. 

 Es tallarà tota la vegetació pertorbadora que limita la velocitat, essent 
responsabilitat del sol·licitant el manteniment de la mateixa per tal de garantir la 
visibilitat.” 

 
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 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per ocupació i aprofitament de les vies 
provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 metres 
d'amplada. 
 
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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
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 Mitteland, S.A., en relació amb l’expedient número 2011/8184. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Mitteland, S.A., autorització d’obres 
de construcció de nou accés a finca agrícola, a la carretera B-224z, al punt quilomètric 
19+010, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons (exp. 
núm. 2011/8184), 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 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Mitteland, S.A., amb domicili a efectes de 
notificacions a Piera (08784), Avda. Can Mas, s/n - Masia Can Pere Valls,  amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2011/8372.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 19/10/2011, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 02/11/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de repintat de les parades de bus en calçada :  

 
 a la carretera BV-5108, del punt quilomètric 0+090 al 1+005, marge dret, tram 

urbà (travessera), al terme municipal de Cardedeu; 
 a la carretera BV-5103, del punt quilomètric 1+300 al 2+150, ambdós marges, 

tram urbà (travessera), al terme municipal de Cardedeu (Exp. núm. 2011/8372). 
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Atès l’informe tècnic emès, en data 15/11/2011, 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 repintat de les 
parades de bus en calçada, a les carreteres BV-5108 i BV-5103. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 

cap moment el trànsit ni als vianants, seguint la norma vigent. Les obres estaran 
perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. 

 En tot moment es mantindrà la carretera i tots els seus elements funcionals en 
perfecte estat de funcionament, es a dir lliures de terres i qualsevol material 
resultant de les obres a executar.   

 Es pintarà amb pintura antilliscant. Es retirarà el permís si es demostra perillositat 
o qualsevol altre problema per a la circulació.” 

 
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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
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 Cardedeu, en relació amb l’expedient número 
2011/8372.  
 
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 Cardedeu, 
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autorització d’obres de repintat de les parades de bus en calçada, a la carretera BV-
5108, del punt quilomètric 0+090 al 1+005, marge dret, tram urbà (travessera), al 
terme municipal de Cardedeu i repintat de les parades de bus en calçada, a la 
carretera BV-5103, del punt quilomètric 1+300 al 2+150, ambdós marges, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de Cardedeu (expedient número 2011/8372), 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 Cardedeu, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), Plaça Sant Joan, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
S.V.V., en resolució de l’expedient núm. 2011/8600.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. Salvador Vilà i Viñas, de data 03/11/2011, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 08/11/2011, pel qual es sol·licita 
autorització de tala d'arbres, a la carretera BV-5119, del punt quilomètric 6+140 al 
6+250, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Fogars de Montclús (Exp. 
núm. 2011/8600). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/11/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de tala d'arbres. 
 
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 

es permetran vehicles aturats a la mateixa a excepció dels moments en que es 
realitzi la càrrega de residus. 

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

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

 Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC. 
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 Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les 
competències concurrents (Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya). 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
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 S.V.V., en relació amb l’expedient número 2011/8600. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. S.V.V., autorització de tala 
d'arbres, a la carretera BV-5119, del punt quilomètric 6+140 al 6+250, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Fogars de Montclús (Expedient número 
2011/8600), 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 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
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Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. S.V.V., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
D.S.N., en resolució de l’expedient núm. 2011/8605.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. D.S.N., de data 08/11/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 11/11/2011, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV-5224, al punt quilomètric 8+480, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Torelló (Exp. núm. 
2011/8605). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/11/2011, 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’obres de conservació 
d'edificació. 
 
Atès el que disposa l’article 84 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. 
 Només són autoritzades les obres de mera conservació i manteniment que no 

impliquin reconstrucció o millora. No són autoritzades obres de consolidació 
d’edificacions i instal·lacions existents que impliquin un augment de volum de 
l’edificació existent.” 

 
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 2011, 
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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
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. D.S.N., en relació amb l’expedient número 2011/8605.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. D.S.N., autorització d’obres de 
conservació d'edificació, a la carretera BV-5224, al punt quilomètric 8+480, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Torelló (Exp. núm. 2011/8605) 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 al Sr. D.S.N., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 
2011/8609.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, de data 09/11/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 15/11/2011, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres d’instal·lació de dos col·lectors sota l’actual vorera, a la 
carretera BV-4608, del punt quilomètric 2+480 al 2+515, marge esquerre, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de Sant Boi de Lluçanès (Exp. núm. 2011/8609). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/11/2011, 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 dos 
col·lectors sota l’actual vorera. 
 
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 condicions: 
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 És indispensable l’execució de la cuneta de formigó tipus TTR-10 o be d’una 
vorera sobre els tubs, tal i com es va parlar el passat 23 de novembre de 2011 en 
una reunió in situ entre l’alcalde, el responsable de la constructora i tècnics de 
Diba. 

 Es replantejarà definitivament la sol·lució triada: vorera o cuneta amb el zelador de 
l zona. 

 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. 

 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. 

 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 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 que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de  
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
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 Boi de Lluçanès, en relació amb l’expedient 
número 2011/8609.  
 
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 Boi de 
Lluçanès, autorització d’obres d’instal·lació de dos col·lectors sota l’actual vorera, a la 
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carretera BV-4608, del punt quilomètric 2+480 al 2+515, marge esquerre, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de Sant Boi de Lluçanès (Exp. núm. 2011/8609) 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 Boi de Lluçanès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Boi de Lluçanès (08589), Passeig Lluçanès, 
8, amb indicació dels recursos procedents. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en resolució de 
l’expedient núm. 2011/8620.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), de data 
02/11/2011, que ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 
09/11/2011, pel qual es sol·licita autorització d’obres d’instal·lació de proteccions al 
viaducte del Tren Alta Velocitat, a la carretera BV-5159, al punt quilomètric 2+375, 
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de La Roca del Vallès (Exp. núm. 
2011/8620). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 12/12/2011, 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 
proteccions al viaducte del Tren Alta Velocitat.0. 
 
Atès el que disposa l’article 110 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement, amb el següents condicionants: 
 
 Les obres estaran ben senyalitzades tant de dia com de nit segons la instrucció de 

carreteres 8.3.I.C. 
 La durada màxima de l’ocupació d’un carril de la carretera BV-5159 serà de tres 

setmanes. 
 El tall de carril es realitzarà durant el dia en el període de temps de menor trànsit, 

és a dir, sense provocar retencions de més de 5 minuts a la circulació de vehicles. 
 Només es podrà ocupar un carril de la carretera en els moments que sigui 

imprescindible per la seguretat dels treballs a realitzar. En qualsevol cas, aquesta 
ocupació de carril només es podrà realitzar entre les 10:00 i 20:00 hores. 

 En tot moment la superfície de la calçada, la senyalització i tot element funcional 
de la carretera quedarà perfectament nets i en condicions de servei. 
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 Una vegada finalitzades les obres que motiven el tall d’un carril de la calçada de la 
carretera aquesta es restituirà al seu estat original, tan la capa de rodadura com 
qualsevol element funcional de la mateixa.” 

 
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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
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’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en relació amb 
l’expedient número 2011/8620.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), autorització d’obres d’instal·lació de proteccions al viaducte del 
Tren Alta Velocitat, a la carretera BV-5159, al punt quilomètric 2+375, ambdós marges, 
tram no urbà, al terme municipal de La Roca del Vallès (expedient número 2011/8620) 
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. 
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Quart.- Notificar la present resolució a l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF), amb domicili a efectes de notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 

32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Nejonmar, S.C.P., en resolució de l’expedient núm. 2011/8649.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de Nejonmar, S.C.P., de data 27/10/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 08/11/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de :  
 
 Instal·lació d'una porta corredissa, a la carretera BV-5001, del punt quilomètric 

11+095 al 11+101, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Fost de 
Campsentelles;  

 Instal·lació de rètols indicatius d'establiment mercantil, a la carretera BV-5001, al 
punt quilomètric 11+113, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Fost de Campsentelles (Exp. núm. 2011/8649). 

 
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/11/2011, 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 d'una porta 
corredissa. 
 
Atès el que disposa l’article 83 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: 
 
 Aquesta instal·lació serà fàcilment desmuntable i diàfana, estarà a més de 15 

metres de l’aresta exterior de la calçada. 
 Es replantejarà la seva ubicació definitiva amb el oficial especial de permisos de la 

zona. 
 En cap moment aquesta instal·lació suposarà un perill pel trànsit de la carretera. 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètols 
indicatius d'establiment mercantil. 
 
Atès el que disposa l’article 97 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: 
 
 Els rètols a instal·lar seran senyals normalitzades S-320. 
 Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 El rètol es situarà en la proximitat de l’accés, fora del domini públic. 
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 El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment, 
sense incloure cap informació addicional. 

 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. 

 Les senyals estaran normalitzades i seran tipus fletxa, amb el text de color negre 
sobre fons blanc i orla negra. L’alçada de lletra serà com a màxim de 12 cm. 

 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. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 151,89 €, per concessió d'autorització en trams 
no urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius 
 
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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
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 Nejonmar, S.C.P., en relació amb l’expedient número 2011/8649. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Nejonmar, S.C.P., autorització 
d’obres d’instal·lació d'una porta corredissa, a la carretera BV-5001, del punt 
quilomètric 11+095 al 11+101, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Fost de Campsentelles i d’instal·lació de rètols indicatius d'establiment mercantil, a la 
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carretera BV-5001, al punt quilomètric 11+113, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Fost de Campsentelles (Expedient número 2011/8649), 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 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 151,89 €, per 
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols 
informatius 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Nejonmar, S.C.P., amb domicili a efectes de 
notificacions a Sant Fost de Campsentelles (08105), Ctra. de La Roca, Km 11,  amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
S.M.P., en resolució de l’expedient núm. 2011/9186.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. Santi Mercader Puigtió, de data 04/11/2011, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 22/11/2011, pel qual es sol·licita 
autorització de tala d'arbres, a la carretera BV-5122, del punt quilomètric 6+070 al 
6+262, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Fogars de La Selva (Exp. 
núm. 2011/9186). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 07/12/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de tala d'arbres. 
 
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
 La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 

es permetran vehicles aturats a la mateixa a excepció dels moments en que es 
realitzi la càrrega de residus. 

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

 Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl 
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència 
de les obres autoritzades. 
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 Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC. 

 Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les 
competències concurrents (Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya).” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
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. S.M.P., en relació amb l’expedient número 2011/9186. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. S.M.P., autorització de tala 
d'arbres, a la carretera BV-5122, del punt quilomètric 6+070 al 6+262, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Fogars de La Selva (Expedient número 
2011/9186), 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. 
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Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. S.M.P., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 

34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Excavacions A. Mumbrú, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/9192.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’empresa Excavacions A. Mumbrú, S.L., que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 19/11/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació d’una nau-cobert, a la carretera BP-1432, del punt 
quilomètric 26+775 al 26+970, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de l’ 
Ametlla del Vallès, i d’instal·lació de bassa i d'un hivernacle, a la carretera BP-1432, 
del punt quilomètric 26+810 al 26+827, marge dret, tram no urbà, al terme municipal 
de l’Ametlla del Vallès, (Exp. núm. 2011/9192). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 07/12/2011, 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 d’una nau-
cobert, bassa i hivernacle, s’informa que la bassa i l’hivernacle resten fora de la zona 
de protecció de la carretera BP-1432. 
 
Atès el que disposen els articles 83 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement la instal·lació d’una nau-cobert amb els següents condicionants: 
 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
 No hi haurà cap part de la instal·lació en zona de servitud, és a dir, a menys de 8 

metres de l’aresta exterior de l’esplanació. 
 Tota l’edificació estarà per darrere de la línia d’edificació, és a dir, a més de 25 

metres comptats des de l’aresta exterior de la calçada. 
 En tota la part de la instal·lació situada per davant de la línia d’edificació, es a dir a 

menys de 25 m de l’aresta exterior de la calçada, es considerarà l’autorització A 
PRECARI.” 

 
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 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
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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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
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 Excavacions A. Mumbrú, S.L., en relació amb l’expedient número 
2011/9192. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Excavacions A. Mumbrú, S.L., 
autorització d’obres d’instal·lació d’una nau-cobert, a la carretera BP-1432, del punt 
quilomètric 26+775 al 26+970, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
l’Ametlla del Vallès (Exp. núm. 2011/9192), 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 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Excavacions A. Mumbrú, S.L., amb domicili a 
efectes de notificacions a Bigues i Riells (08415), Av. Prat de la Riba, 51,  amb 
indicació dels recursos procedents. 
 

35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en resolució de l’expedient núm. 
2011/9195.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, de data 16/11/2011, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 18/11/2011, pel qual 
es sol·licita autorització d’obres de:  
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 Construcció de nou accés, a la carretera BV-5033, al punt quilomètric 1+544 al 

1+550, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant Andreu de 
Llavaneres. 

 Moviment de terres per condicionament d'un aparcament, a la carretera BV-5033, 
al punt quilomètric 1+544 al 1+630, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal 
de Sant Andreu de Llavaneres (Exp. núm. 2011/9195). 

 
Atès l’informe tècnic emès, en data 14/12/2011, 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 construcció de nou 
accés. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per 

la mateixa al llarg de l’accés. 
 Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la 

calçada i a la cuneta de la carretera. 
 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. 

 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 15 metres de 
fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 

 En tot moment s’evitarà l’aportació de terres i fang a la calçada de la carretera. 
 Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 

cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les 
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit.” 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de Moviment de terres 
per condicionament d'un aparcament. 
 
Atès el que disposen els articles 104h, i 169 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
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 Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.  
 No es realitzarà cap actuació en la zona de domini públic, es a dir, en una franja 

de terreny de 3 metres d’amplada mesurada des de l’aresta exterior de 
l’esplanació. 

 El talús resultant de la zona on es realitzi el moviment de terres tindrà un pendent 
resultant màxim de 3(H):2(V). 

 No es podrà aportar aigües als talussos, cuneta i calçada de la carretera.S’hauran 
garantir en tot moment l’esatbitat de la carretera i dels seus elements funcionals. 

 Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 
cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les 
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit.” 

 
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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
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 Andreu de Llavaneres, en relació amb l’expedient 
número 2011/9195.  
 
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 Andreu de 
Llavaneres, autorització d’obres de Construcció de nou accés, a la carretera BV-5033, 
al punt quilomètric 1+544 al 1+550, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de 
Sant Andreu de Llavaneres i de Moviment de terres per condicionament d'un 
aparcament, a la carretera BV-5033, al punt quilomètric 1+544 al 1+630, marge 
esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres (Exp. núm. 
2011/9195), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
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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 Andreu de Llavaneres, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Andreu de Llavaneres (08392), Pl. de la 
Vila, n. 1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Gas Natural Distribución SDG, en resolució de l’expedient núm. 2011/9357.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de Gas Natural Distribucion SDG, S.A., de data 23/11/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 24/11/2011, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera C-
1415c, al punt quilomètric 6+225, marge dret, tram no urbà, al terme municipal 
d’Argentona (Exp. núm. 2011/9357). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 14/12/2011, 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. No es permetrà els 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. 
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 El 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 2011, 
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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
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 Gas Natural Distribucion SDG S.A., en relació amb l’expedient número 
2011/9357. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Gas Natural Distribucion SDG S.A., 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera C-1415c, al 
punt quilomètric 6+225, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Argentona 
(Exp. núm. 2011/9357), 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 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
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Cinquè.- Notificar la present resolució a Gas Natural Distribucion SDG S.A., amb 
domicili a efectes de notificacions a Badalona (08917), carrer Menéndez Pelayo, s/n 
(Montigalá),  amb indicació dels recursos procedents. 
 

37.- Dictamen que proposa denegar una autorització a l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt, en resolució de l’expedient núm. 2011/6710.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, de data 22/08/2011, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 25/08/2011, pel qual 
es sol·licita autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu de terme municipal, a 
la carretera BV-5031, en el punt quilomètric 11+640, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Vicenç de Montalt (Exp. núm. 2011/6710). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 15/09/2011, 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 de terme municipal en el punt quilometric 11+640 de la carretera BV-5031. 
 
Atès el que disposen els articles 94.2 i 96.1 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que: 
 
 Aquest tipus de cartells no està recollit en el Reglament General de Circulació.  
 Aquest rètol informatiu de terme municipal es considera no essencial. 
 Les característiques del rètol proposat no s’ajusten als criteris establerts per la 

Generalitat de Catalunya i tampoc estan d’acord amb el que estableix la normativa 
general aplicable en matèria de senyalització de carreteres, ja que no existeix en 
el reglament general de circulació cap rètol informatiu de terme municipal. 

 
Atès el que disposa l’article  94.2 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre: 
 
“Article 94.2 
 
94.2  Són essencials els senyals que informen sobre l'existència de serveis 
d'assistència sanitària, àrees de descans i gasolineres, així com sobre l'existència 
d'hotels, restaurants, cafeteries, tallers de reparació i informació turística sempre que 
se situïn en àrees o zones de servei amb presència de gasolineres. 
 
La resta dels senyals de servei tenen el caràcter de no essencials i s'han d'emprar 
amb caràcter restrictiu, prèvia justificació de la seva rellevància i conveniència.” 
 
Atès el que disposa l’article  96.1 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre: 
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“Article 96 
 
Característiques dels rètols informatius 
 
96.1  La forma, els colors, les dimensions i les determinacions lingüístiques dels rètols 
informatius s'han d'ajustar als criteris establerts per la Generalitat de Catalunya, 
d'acord amb el que estableix la normativa general aplicable en la matèria.” 
 
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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic 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 Vicenç de Montalt, en relació amb l’expedient 
número 2011/6710. 
 
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització per a les obres d’instal·lació de rètol 
informatiu, a la carretera BV-5031, en el punt quilomètric 11+640, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Montalt (Expedient núm. 
2011/6710). 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Vicenç de Montalt (08394), carrer Sant 
Antoni, n. 13, amb indicació dels recursos procedents. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
38.- Dictamen que proposa aprovar les “Bases de participació en el Programa 
d’Arranjaments d’habitatges per a gent gran de la província de Barcelona” per tal 
de regular i fixar els criteris i el procediment de participació dels Ens Locals de 
la província de Barcelona en l’esmentat programa.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Vicepresidenta Quarta i Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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La necessitat social derivada de l’envelliment de la població unida a un nou marc 
normatiu que fomenta el suport a l’autonomia personal i atenció a la dependència 
requereix dur a terme solucions dirigides al col·lectiu de la gent gran. Aquest grup 
esdevé un col·lectiu amb un alt risc social, ja que en molts casos disposen d’escassos 
recursos, tenen una major dependència i a més, es tracta de persones que resideixen 
majoritàriament soles o en nuclis de convivència formats per persones grans o en 
habitatges poc adaptats i amb barreres arquitectòniques que impedeixen o dificulten 
l’autonomia personal. 
 
El “Programa d’Arranjament d’habitatges per a la gent gran” consisteix en facilitar 
reformes bàsiques en els habitatges de les persones més vulnerables per tal per tal de 
garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes, afavorint 
l’accessibilitat i les condicions de vida de la persona dins de la seva llar. És tracta, per 
tant, de petites reformes imprescindibles perquè el beneficiari gaudeixi d’autonomia i 
qualitat de vida en el seu domicili. 
 
Aquest programa s’ha estat desenvolupant al llarg dels anys 2009 i 2010 i, atès l’èxit 
aconseguit i l’interès dels Ens locals, es considera necessari reeditar el programa per 
al període 2012-2013. 
 
Al Programa d’Arranjament d’habitatges per a la gent gran hi accediran les persones 
de 65 anys o més, amb dificultats d’autonomia personal, amb manca de recursos 
econòmics suficients, i identificats pels serveis municipals. 
 
El Programa d’Arranjament d’habitatges per a la gent gran està finançat per la 
Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ens locals de la província que 
vulguin participar amb els criteris i procediments regulats en el present dictamen.  
 
Aquest programa és una de les accions d’assistència i cooperació als Ens locals que 
ofereix l’Àrea d’Atenció a les persones de la Diputació de Barcelona a través del 
Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals per al 2012 i que s’emmarca en la 
pròrroga del règim transitori de concertació, aprovada per plenari el 22 de desembre 
de 2011.  
 
Amb l’adhesió al Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat, la Diputació i els Ens locals comparteixen objectius comuns, una mateixa 
metodologia de treball conjunt i unes línies estratègiques al servei d’aquests objectius, 
amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la província. 
 
L’Àrea d’Atenció a les persones de la Diputació de Barcelona té com a objectius oferir 
serveis de cooperació i assistència tècnica, econòmica i jurídica als municipis i 
potenciar i millorar les polítiques d’actuacions de benestar social desplegades pels Ens 
locals, dins del marc de desenvolupament de les polítiques socials. 
 
Atesa la competència de les diputacions provincials en matèria d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis i de foment i administració dels 
interessos peculiars de la província, que atribueixen els arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els arts. 91 i 92 del Decret 
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legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 

 
Vist el punt 3.4.i.1) de la  Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar les “Bases de participació en el Programa d’Arranjaments 
d’habitatges per a gent gran de la província de Barcelona” per tal de regular i fixar els 
criteris i el procediment de participació dels Ens locals de la província de Barcelona en 
l’esmentat programa, segons minuta que es transcriu a continuació: 
 

“Bases de participació en el PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES PER A LA GENT GRAN 

DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona”  
 
Destinataris del programa  
 
Són destinataris del Programa d’Arranjament d’habitatges els Ens locals de la província de 
Barcelona fins a 300.000 habitants.  
 
Els municipis podran realitzar les tasques de gestió, seguiment i coordinació de les 
actuacions a través d’algun Ens local supramunicipal. 
 
L’ens supramunicipal haurà de comunicar a l’Àrea d’Atenció a les Persones que es fa càrrec 
de la gestió, seguiment i coordinació en representació del municipi adherit.  
 
Descripció i objectius del programa d’Arranjaments d’habitatges per a la gent gran 
 
El programa d’Arranjaments d’habitatges per a la gent gran té com a finalitat fer reformes 
bàsiques i instal·lar ajudes tècniques en l’habitatge, tant de lloguer com de propietat, de les 
persones grans més vulnerables, per tal de garantir les condicions d’accessibilitat, 
seguretat, higiene i habitabilitat mínimes. Per dur a terme aquestes actuacions la previsió 
d’inversió és de 2.001.478,49 €, que seran aportats per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona i els Ens locals participants en el projecte. Mitjançant aquest 
programa es preveu rehabilitar aproximadament uns 1.152 habitatges durant el període 
2012-2013. 
 
Els beneficiaris del programa seran les persones més grans de 65 anys, preferentment 
aquelles que es trobin en alguna de les següents situacions: 
 
 Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària. 
 Persones amb pocs recursos econòmics: rendes mitges de les persones empadronades 

al domicili inferiors a dues vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC); fixat a la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2011. Per aquest exercici, l'indicador de renda de suficiència de 
Catalunya, establert per l'article 15.2 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions 
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socials de caràcter econòmic, es fixa en 569,12 € mensuals (663,98 en 12 mesos) i 
7.967,73 € anuals. 
 Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o estiguin en situació 

de dependència. 
 Persones majors de vuitanta anys que visquin soles o amb una altra persona gran. 

 
Els objectius d’aquest programa són:  
 Facilitar reformes bàsiques en l’habitatge de les persones grans més vulnerables, a partir 

d’arranjaments consistents en reparacions, petites obres no estructurals i instal·lació 
d’ajuts tècnics a l’interior dels habitatges, per tal de millorar les condicions 
d’accessibilitat, seguretat, higiene i habitabilitat mínimes. 
 Oferir serveis de cooperació i assistència als municipis i potenciar i millorar les polítiques 

d’actuacions de benestar social desplegades pels Ens locals, dins el marc de 
desenvolupament de les polítiques socials.  

 
Els arranjaments que es duran a terme a l’interior dels habitatges es classifiquen en tres 
grups de tipologies d’intervenció tal i com es descriu a continuació. El desplegament 
d’intervencions serà detallat al Catàleg de partides d’obra i al Catàleg d’ajuts tècnics 
inclosos als Plecs de condicions particulars de contractació de l’empresa de coordinació i 
seguiment tècnic i de les empreses responsables de l’execució d’obres.  

 
1. Arranjaments en banys 

 
Conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar l’accessibilitat per 
tal de facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal. 
 
Aquestes són, entre d’altres, intervencions com la substitució de la banyera per un plat 
de dutxa o les adaptacions de banyera/dutxa, els canvis d’aixetes, les adaptacions del 
wc o lavabo (substitució, adaptació), eliminació de bidet o d’altres elements per facilitar la 
mobilitat, tractament antilliscant de paviments o la col·locació d’ajudes tècniques.  

 
2. Arranjaments en cuina 

 
Conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar les condicions de 
seguretat per tal de facilitar les activitats de la vida diària que es realitzen a la cuina.  
 
Aquestes són, entre d’altres, intervencions com la substitució de les plaques de gas/butà 
per places elèctriques, el tractament antilliscant de paviments, o bé la instal·lació d’ajuts 
tècnics.  

 
3. Arranjaments generals 

 
Conjunt d’intervencions que tenen la finalitat de realitzar adaptacions i/o proporcionar 
suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la 
persona pel seu domicili. 
 
Aquestes són, entre d’altres, intervencions com l’ampliació d’una porta, el, canvi de gir 
d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la instal·lació d’ajuts 
tècnics com barres o agafadors.  
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Gestió del programa 
 
El Programa d’arranjament d’habitatges per a la gent gran de la província de Barcelona serà 
prestat per dues empreses, una de les quals s’encarregarà de la coordinació i seguiment 
tècnic del programa i l’altra de l’execució de les obres. 
 
Aquestes empreses seran contractades per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació 
de Barcelona mitjançant procediment obert. Les dades i la documentació de les empreses 
seleccionades restaran a disposició dels Ens locals participants en el programa per a les 
comprovacions que considerin oportú realitzar. 
 
Li correspon a l’Ens local les següents tasques:  
 Presentar, davant el Registre general de la Diputació de Barcelona, el model normalitzat 

de sol·licitud de participació en el programa, seguint les instruccions i terminis que es 
recullen al present document de Bases. 
 Participar amb un 20% en el finançament dels arranjaments que s’executin en el seu 

municipi. A aquests efectes, els Ens locals participants, hauran de fer arribar a l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, certificat de l’Interventor/a 
acreditant l’existència de crèdit per la quantitat màxima que hi destinaran. 
 Prendre el compromís d’executar durant l’any 2012 el 25% dels arranjaments 

preassignats per la Diputació de Barcelona per al període 2012-2013. 
 Seleccionar els possibles beneficiaris/àries dels arranjaments des dels serveis socials 

municipals. 
 Verificar la documentació que acredita la condició de beneficiari dels arranjaments. 
 Informar les persones beneficiàries del programa sobre les característiques del programa 

i els requeriments de participació. 
  Designar una persona referent únic per al programa.  
 Participar a la primera visita de valoració i prescripció al domicili de la persona i en 

aquelles que els serveis socials municipals estimin convenients.  
 Coordinar i fer el seguiment directe del programa en el seu territori conjuntament amb la 

persona que designi l’Àrea d’Atenció a les Persones i l’empresa responsable de la 
coordinació i seguiment tècnic.  
 Informar a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i a l’empresa de 

coordinació i seguiment tècnic de totes les incidències que es produeixin.  
 Informar a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona de les baixes 

que es produeixin al programa utilitzant el model que proporcioni la Corporació. 
 Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de la Diputació de Barcelona, que 

s’escaiguin a tota la documentació generada en el marc del programa. 
 

Les tasques de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona consistiran 
bàsicament en:  
 Procedir a la contractació de l’empresa responsable de la coordinació i seguiment tècnic i 

de l’empresa executora de les obres. 
 Coordinar i gestionar tècnica i econòmicament el programa d’arranjaments d’habitatges 

per a persones grans vulnerables de la província de Barcelona. 
 Realitzar les accions de seguiment i control que es considerin oportunes per tal 

d’assegurar la correcta execució del programa.  
 Participar amb un 80% en el finançament de les execucions d’arranjaments que sol·licitin 

els municipis, aspecte sempre supeditat a les disponibilitats pressupostàries de la 
Diputació de Barcelona. 
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La metodologia del programa es fonamenta en el següent circuit general: 
 

A. Circuit de demanda i adjudicació d’arranjaments:  
 

1.  Informar als Ens locals per part de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona sobre les característiques del programa i lliurament de 
documentació que correspongui: dossier informatiu, protocols i models adoptats 
per la Corporació per a la gestió del programa.  

 
2. Comunicació per part de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 

Barcelona a cadascun dels Ens locals: 
 Nombre d’arranjaments preassignats en funció dels criteris acordats per la 

Corporació.  
 Les dades de l’empresa responsable de la coordinació i seguiment tècnic i la 

persona de contacte designada que procedirà a realitzar les visites necessàries 
(de coordinació amb la persona referent i domiciliàries) per proposar les 
actuacions a dur a terme a cada habitatge. 
  Les dades de l’empresa responsable de l’execució de les obres que procedirà a 

realitzar les visites necessàries (prescripció/validacions i comprovació final) a 
cadascun dels habitatges. 

 
3. Demanda dels Ens locals adherits: 

 
Un cop formalitzada la participació en el projecte, els Ens locals faran arribar a la 
Diputació de Barcelona: 
 La confirmació del nombre d’arranjaments a executar durant el 2012 i la previsió 

estimada per al 2013, en els terminis establerts al present document de Bases. 
 Les peticions especificades d’arranjaments segons el model “Informe de 

Derivació” que facilitarà l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona 

 
4. Elaboració, per part de l’empresa de coordinació i seguiment tècnic de l’acta 

d’implantació prèvia i l’informe de prescripció i validacions. 
 
5. Autorització i assignació dels arranjaments (persona beneficiària, actuacions 

autoritzades i pressupost) per part de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona i els Ens locals, a partir dels informes tècnics (de prescripció 
i validacions) i del nombre d’arranjaments pre-assignats a cada Ens local, assigna 
els beneficiaris dels arranjaments de cada municipi i ho comunica a la persona 
referent municipal del programa i a l’empresa de coordinació i seguiment tècnic.  

 
B. Circuit d’implementació de l’actuació: 
 

6. Elaboració i tramitació documental . 
 

L’empresa de coordinació i seguiment tècnic elabora la documentació tècnica 
complementària que sigui necessària segons el tipus de prescripció autoritzada, 
tramita els documents de validació adequats a cada arranjament, comunica a l’Ens 
local l’execució de l’obra acompanyada de la documentació corresponent i assumeix 
la direcció facultativa de les obres, mitjançant tècnic competent, quan el tipus 
d’arranjament ho requereixi segons la legislació vigent i/o la normativa municipal. 
Correspon també a l’empresa de coordinació i seguiment tècnic la tramitació, si 
resulta necessari i abans d’iniciar l’obra, les autoritzacions que calguin per part de la 
persona usuària o llogater.   
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7. Execució dels arranjaments. Les empreses executores duen a terme les obres i 
participen en la visita de comprovació final de les intervencions. 

 
8. Seguiment i control dels arranjaments. L’empresa de coordinació i seguiment 

tècnic:  
 Fa el seguiment complet de l’arranjament supervisant l’execució de l’obra en 

qualitat, condicions d’execució i/o col·locació i terminis. 
 Assessora i resolt els dubtes que es puguin produir tant davant de l’empresa 

executora com de l’Ens local. 
 Enregistra, tipifica i gestiona les incidències que es puguin produir. 

 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a fer els controls, seguiments i 
supervisions de les obres executades que consideri oportuns. 
 
Així mateix, els Ens locals, mitjançant els serveis tècnics municipals també podran 
realitzar els controls, seguiments i supervisions que considerin oportuns. 

 
9. Finalització dels arranjaments.  L’empresa executora comunica a l’empresa 

d’assistència tècnica la finalització de l’arranjament. L’empresa d’assistència tècnica 
emet certificat final de les obres quan l’empresa/entitat executora li comunica la 
finalització dels arranjaments. 

 
C. Circuit de supervisió i pagament de l’actuació 

 
10. Pagament de les obres 

 
Un cop l’empresa de coordinació i seguiment tècnic hagi comprovat i conformat 
l’adequada execució de les obres, lliurarà l’acta de comprovació i conformació final a 
la Diputació de Barcelona. En el terminis màxims que detalli la Diputació de 
Barcelona en els Plecs de condicions tècniques particulars per a l’execució d’obres, 
l’empresa executora presentarà una factura a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona pel 80% del cost i una altra pel 20% restant a l’Ens local 
corresponent. 

 
11. Supervisió del programa 

 
L’empresa de coordinació i seguiment tècnic elaborarà la documentació, informes i 
memòries en les condicions i terminis que hagi establert la Diputació de Barcelona.  

 
Finançament del programa 
 
La coordinació de les obres té un cost previst de 244.086,06 € i el finançament serà a càrrec 
de l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
  
L’execució de les obres d’arranjament d’habitatges té un cost previst de 1.757.392,43 € i es 
finançarà des de la cooperació institucional en els termes següents: 
 
La Diputació de Barcelona assumirà quatre cinquenes parts (4/5) del cost de les obres i els 
Ens locals participants la cinquena part restant (1/5). Cada Ens local concretarà i acreditarà 
la seva aportació en el moment de formalitzar la seva participació en el programa. 
 
Cost mitjà estimat total per arranjament ................................................... 1.500 €/arranjament 
Cost mitjà estimat per a la Diputació de Barcelona (4/5).......................... 1.200 €/arranjament 
Cost mitjà estimat per als Ens locals (1/5) ................................................  300 €/arranjament 



 

 103

El cost per a la persona usuària dependrà dels criteris sobre copagament establerts en cada 
municipi, que en funció de les seves competències, podran tenir establerts com a 
participació de l’usuari en el finançament del programa. En qualsevol cas, les factures seran 
sempre presentades per l’empresa executora de les obres a nom de l’Ens local, i en cap cas 
a nom de la persona beneficiària del programa d’arranjament d’habitatges.  
 
En el cas que el municipi estableixi mecanismes de copagament, notificarà a la Diputació de 
Barcelona sobre la seva aplicació per al seu enregistrament oportú com a dada d’informació 
d’interès per al projecte. 
 
Catàleg d’arranjaments 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona definirà en el Catàleg de 
partides d’obra i Catàleg d’ajuts tècnics que acompanyaran els Plecs de condicions 
tècniques particulars de contractació de les empreses, les intervencions detallades 
emmarcades en les tres categories d’arranjaments descrites a les presents bases.  
 
Qualsevol arranjament que no s’ajusti al llistat annexat requerirà de l’autorització expressa 
de la Diputació de Barcelona. 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona comunicarà, de forma 
individualitzada a cada Ens local participant el nombre d’arranjaments de què disposaran 
per dur a terme el programa d’arranjaments d’habitatges per al període 2012 i per al període 
2013. 
 
Distribució territorial dels arranjaments 
 
La distribució inicial del nombre d’arranjaments per municipi es farà en funció del nombre 
d’habitants majors de 65 anys de cadascun dels municipis. Segons les demandes rebudes i 
fins l’esgotament dels crèdits pressupostaris fixats per les actuacions directes, l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona farà una assignació final.  
 
La Diputació establirà una reserva d’arranjaments per aquells municipis amb població menor 
de 5.000 habitants, garantint d’aquesta forma la participació a tots els ens de la província de 
Barcelona. 
 
Execució dels arranjaments 
 
La Diputació de Barcelona i els Ens locals participants prenen el compromís d’executar l’any 
2012 el 25% dels arranjaments preassignats per la Diputació de Barcelona per al període 
2012-2013. 
 
Formalització de la participació en el programa  

 
1. Aquells municipis que vulguin participar, per primera vegada en el programa, hauran de 

presentar, abans del 30 de juny de 2012, davant el Registre general de la Diputació de 
Barcelona, el model de sol·licitud normalitzat que es troba a: www.diba.ca/concerta, 
acompanyat de certificat de l’Interventor/a acreditant l’existència de crèdit per la quantitat 
màxima que hi destinaran, el model del qual es troba a: www.diba.cat/benestar.  

 
2. Els municipis que hagin participat en el programa en el període 2009-2010, i que vulguin 

continuar participant, hauran de presentar davant l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona, abans del 30 de juny de 2012, certificat de l’Interventor/a 
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acreditant l’existència de crèdit per la quantitat màxima que hi destinaran, el model del 
qual es troba a: www.diba.cat/benestar. 

 
3. Abans del 30 de juliol  de 2012, els municipis comunicaran a la Diputació de Barcelona la 

totalitat de les demandes especificades d’arranjaments prioritzant els casos segons 
criteris establers en aquestes bases i de forma individualitzada mitjançant el model 
d’Informe de derivació que la Diputació de Barcelona determini. 

 
4. Abans del 30 de setembre de 2012, els municipis comunicaran a la Diputació de 

Barcelona la previsió estimada d’arranjaments per executar durant l’any 2013. 
 

Vigència  
 
Les accions previstes en aquest programa s’executaran fins el 31 d’agost de 2013. Les 
presents Bases seran vigents durant el desenvolupament de les accions que emparen. No 
obstant això la seva vigència quedarà sempre supeditada a les disponibilitats 
pressupostàries de la Diputació de Barcelona.  
 
Protecció de dades de caràcter personal 
 
Els Ajuntaments i altres Ens locals participants, com a responsables dels respectius fitxers 
que contenen les dades de caràcter personal necessàries per dur a terme les actuacions 
previstes a l’objecte d’aquestes Bases AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a 
encarregar-se del tractament d’aquestes dades de caràcter personal fins als sis mesos 
posteriors a la vigència del Programa.  
 
Els Ajuntaments i altres Ens locals adherits com a responsables dels respectius fitxers i la 
Diputació de Barcelona com a encarregada del tractament, es comprometen a complir els 
requeriments normatius previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD). 
 
La Diputació de Barcelona no tindrà accés a les dades personals contingudes en fitxers dels 
que no sigui responsable, ni acceptarà dades personals llevat els casos en què hagi estat 
autoritzada de manera expressa pel responsable del fitxer. 
 
La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es 
detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en 
aquestes Bases, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades pels òrgans 
competents dels Ens locals participants. 
 
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents: 
 Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a 

la realització de les actuacions previstes en aquestes Bases i per a la realització d’estudis i 
enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del programa d’arranjament 
d’habitatges. 

 
 La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures 

tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i 
equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el 
deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases 
del tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 LOPD. 

 
Els Ajuntaments i altres Ens locals participants, com a responsables dels respectius fitxers, 
AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a subcontractar a un tercer per al tractament 
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d’aquestes dades amb la finalitat exclusiva de realitzar les actuacions previstes en aquestes 
Bases i per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels 
beneficiaris del programa d’arranjament d’habitatges. La Diputació de Barcelona formalitzarà 
mitjançant contracte la subcontractació, en el qual es faran constar les obligacions que 
assumeix l’empresa/entitat subcontractada en el tractament de les dades personals. 
L’esmentat contracte restarà a disposició de l’Ens local per a les comprovacions que 
consideri oportú realitzar. 
 
Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució 
i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en execució dels treballs 
realitzats, obligació aquesta que es projectarà també sobre l’empresa contractada. 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona podrà conservar un 
subconjunt de dades dissociades per a la realització d’estudis o estadístiques a nivell 
d’agregació de la informació. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran 
anonimitzades i es garantirà la seva total confidencialitat en el seu tractament.” 

 
Segon.- Publicar les “Bases de participació en el PROGRAMA D’ARRANJAMENT 

D’HABITATGES PER A LA GENT GRAN DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona” al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona per al seu general coneixement. 
 
Tercer.-  Retenir l’import de 1.650.00 € corresponent a la part del projecte assumida 
per la Diputació de Barcelona del qual 550.000 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60101/233A0/22751 del pressupost de l’any 2012 i 1.100.000 € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/233/227  condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient al pressupost de l’any 2013. 
 
Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa derivada de l’aprovació de les presents 
bases. 
 
Cinquè.- Facultar expressament a la presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones per a la formalització de quants documents i adopció de quantes resolucions 
siguin necessàries per al desenvolupament i execució del programa d’arranjaments 
d’habitatges per a la gent gran de la província de Barcelona. 
 
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, el Sr. Fogué 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, 
 


