Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN

Data:
Caràcter:
Hora començament:
Hora d’acabament:
Lloc de la reunió:

9 de febrer de 2012
Ordinària
11.15 hores del matí
11.25 hores del matí
Sala Prat de la Riba

PRESIDENT
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
DIPUTATS
Excm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lma.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lma.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lma.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lma.

Sr. Alberto Fernández Díaz
Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Josep Llobet Navarro
Sra. Mercè Conesa i Pagès
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo
Sr. Xavier García Albiol
Sr. Ramon Riera Macia
Sra. Mònica Querol Querol
Sr. Jordi Subirana i Ortells
Sr. Marc Castells i Berzosa
Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Sr. Josep Oliva i Santiveri
Sra. Mireia Solsona i Garriga
Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
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
Sra. Teresa Raurich Montasell

EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA
Excm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Antoni Fogué i Moya
Alberto Villagrasa Gil
Jaume Ciurana i Llevadot
Josep Salom i Ges

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 26 de gener de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
Ratificació de:
2.- Decret de la Presidència de data 19 de gener de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per assistir a la reunió del Consell Rector,
convocada per al proper dia 24 de gener de 2012, per l´Institut Català d’Avaluació de
Polítiques públiques.
3.- Decret de la Presidència de data 23 de gener de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per assistir a la reunió extraordinària de
l’Assemblea General, convocada per al dia 24 de gener, pel Consorci de Promoció
Turística de l’Alt Penedès.
4.- Decret de la Presidència de data 30 de gener de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per assistir a les sessions convocades per
la Taula estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada - Òdena, per al dia 1
de febrer.
Dictàmens:
5.- Dictamen que proposa modificar la designació de persones efectuades per
representar la Diputació de Barcelona en els òrgans de la Taula Estratègica per a
l’impuls de l´Àeròdrom d’Igualada-Òdena.
6.- Dictamen que proposa aprovar l’informe relatiu a l’expedient de constitució de la
Mancomunitat Independent Voluntària Segarrenca.
7.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de
Barcelona en diversos Organismes.
Es dóna compte dels decrets següents:
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8.- Decret de la Presidència, de 23 de gener 2012, de compareixença davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el recurs núm. 545/2011-E
interposat per Caja de Seguros Reunidos Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
(Caser) contra el decret que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials i personals soferts amb motiu de l’accident de trànsit
que va tenir lloc a la carretera BP-5107, com a conseqüència de la topada amb un
senglar que va irrompre a la calçada.
9.- Decret de la Presidència, de 23 de gener de 2012, de compareixença davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el recurs núm. 494/2011-M2
interposat per la senyora N.C.S. contra el decret que desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que
va tenir lloc a la carretera BV-5114, com a conseqüència de l’existència de pedres a la
calçada.
Es dóna compte dels dictàmens següents:
10.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, que
desestima el recurs núm. 220/2010 interposat pel senyor I.R.A. contra la resolució que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent en
relació amb els danys materials derivats d’un accident de trànsit que va tenir lloc a la
carretera C1415c, com a conseqüència de l’existència de branques i graveta a la
calçada.
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, que
desestima el recurs núm. 338/2011-A interposat pel senyor R.S.B. contra la resolució
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent en
relació amb els danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera
BV-4341, com a conseqüència de l’existència de pedres a la calçada.
Servei de Govern Local
12.- Dictamen que proposa l’aprovació de la quantia màxima destinada als recursos
consistents en ajuts econòmics de la convocatòria de l’any 2012 de l’àmbit de suport
als serveis i a les activitats del Pla de concertació.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Organisme de Gestió Tributària
13.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per
incidències detectades en el servei durant el primer semestre de 2011, relatives al
contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió
Tributària.
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Servei de Comerç Urbà
14.- Dictamen que proposa l’aprovació del préstec de carpes 3x3 a diversos ens locals
de la província i del conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i aquests ens locals per a l’ús de dites carpes a les fires locals i els mercats
singulars a celebrar durant el mes de febrer de 2012.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Servei Català
de Trànsit, en resolució de l’expedient núm. 2011/8613.
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 26 de gener de 2012, 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 19 de gener de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per assistir a la reunió del Consell
Rector, convocada per al proper dia 24 de gener de 2012, per l´Institut Català
d’Avaluació de Polítiques públiques.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona està representada en el Consorci Institut Català d'Avaluació
de Polítiques Públiques- IVÀLUA, entre altres persones, pel Diputat Il·lm. Sr. Joan
Carles Garcia Cañizares.
El Consorci ha convocat reunió del Consell Rector per al proper dia 24.1.2012, 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.
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.
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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. Josep Maria Elorduy Vidal com representant d’aquesta
Corporació en el Consell Rector del Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques
Públiques- IVÀLUA, en substitució de l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, només
per a la sessió del dia 24 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 al Consorci i als interessats, per al seu coneixement
i efectes oportuns.
3.- Decret de la Presidència de data 23 de gener de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per assistir a la reunió extraordinària
de l’Assemblea General, convocada per al dia 24 de gener, pel Consorci de
Promoció Turística de l’Alt Penedès.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona està representada en el Consorci de Promoció Turística de
l’Alt Penedès pel Diputat Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia com a titular i pel Sr. Francesc
Vila Albet com a suplent.
El Consorci ha convocat reunió extraordinària de l’Assemblea General per al proper
dia 24.1.2012, a la qual ni el representant titular ni el suplent poden 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 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
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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 Fon Urgell com representant d’aquesta Corporació en
el l’Assemblea General extraordinària convocada pel Consorci de Promoció Turística
de l’Alt Penedès, en substitució del Sr. Ramon Riera Macia, només per a la sessió del
dia 24 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 al Consorci i als interessats, per al seu coneixement
i efectes oportuns.
4.- Decret de la Presidència de data 30 de gener de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per assistir a les sessions
convocades per la Taula estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom
d’Igualada - Òdena, per al dia 1 de febrer.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, ratifica 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, tant en el ple com en el grup tècnic de treball.
Davant la impossibilitat que cap de les persones designades per la Diputació de
Barcelona puguin assistir a les sessions convocades del Ple i del Grup Tècnic de
Treball, per al proper dia 1.2.2012, però donat que la Diputació de Barcelona té molt
d’interès en assistir, es necessari fer una nova designació, només per a aquesta
sessió, deixant sense efecte les anteriors.
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 9.2.2012.
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 i representar la Diputació de Barcelona en les sessions convocades del
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Ple i del Grup Tècnic de Treball de la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual
aeròdrom d’Igualada – Òdena, per al proper dia 1.2.2012, en substitució del President,
Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras i del Sr. F. Xavier Forcadell Esteller,
respectivament, 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.
5.- Dictamen que proposa modificar la designació de persones efectuades per
representar la Diputació de Barcelona en els òrgans de la Taula Estratègica per a
l’impuls de l´Àeròdrom d’Igualada-Òdena.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Junta de Govern en la sessió de data 22 de desembre de 2011 va procedir a
designar representants de la Corporació en el Grup Tècnic de Treball de la Taula
Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’igualada – Òdena que es va crear el 4
d’octubre de 2011.
Un canvi en les responsabilitats de les persones designades, obliga a fer novament els
nomenaments.
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 la mateixa sessió on es va
aprovar la designació de representants en diversos organismes, la sessió de data
26.7.2011 es va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta
de Govern la designació de representants.
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans,
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER.- Designar a les persones que han de representar a la Diputació de
Barcelona en el Grup Tècnic de Treball de la Taula Estratègica per a l’impuls de
l’actual aeròdrom d’Igualada–Òdena, deixant sense efecte els nomenaments efectuats
per la Junta de Govern en la sessió del dia 22.12.2011.
Les persones designades són:
Titular: Sr. Xavier Boltaina Bosch, Gerent de la Corporació
Suplent: Sr. F. Xavier Forcadell Esteller, Coordinador de Concertació i Assistència
local
SEGON.- Designar el Diputat Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo suplent de l’Excm.
President de la Diputació de Barcelona, Sr. Salvador Esteve Figueres, per substituirlo, quan aquest li delegui, en la representació que li correspon en la Taula Estratègica
per a l’impuls de l’actual aeròdrom d’Igualada – Òdena.
TERCER.- Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat,
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es
modifiquin abans.
QUART.- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
6.- Dictamen que proposa aprovar l’informe relatiu a l’expedient de constitució
de la Mancomunitat Independent Voluntària Segarrenca.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Vist l’escrit de data 27 de desembre de 2011 de la Mancomunitat Independent
Voluntària Segarrenca, amb registre d’entrada a la Diputació de Barcelona de data 10
de gener de 2012, pel que es sol·licita l’informe previ de la Diputació de Barcelona
sobre el projecte d’estatuts de la Mancomunitat.
Vist l’informe emès per la Secretaria de la Corporació en sentit favorable al projecte
d’estatuts de la Mancomunitat Independent Voluntària Segarrenca.
Atès que és competència de la Junta de Govern l’emissió dels informes sol·licitats per
les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats o altres
entitats associades i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de secretari,
d’acord amb el que preveu l’epígraf 3.4.j, de la refosa 1/2011 sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
publicada en el BOPB núm. 022011023100, del 23 de setembre de 2011.
En conseqüència el sotasignat en ús de les facultats que li son pròpies, proposa que
per la Junta de Govern d’aquesta Corporació s’adoptin els següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria d’aquesta Corporació en
relació amb l’expedient d’aprovació inicial del projecte d’Estatuts de la Mancomunitat
Independent Voluntària Segarrenca, que es transcriu a continuació:
“Informe relatiu al projecte d’estatuts de la “Mancomunitat Independent Voluntària
Segarrenca” aprovats inicialment
La Presidenta de la Mancomunitat Independent Voluntària Segarrenca, ha tramés el
projecte dels Estatuts de la Mancomunitat Independent Voluntària Segarrenca, constituïda
pels Ajuntaments de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Ruibregós, Els Prats de Rei,
Pujalt, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera, als efectes que per aquesta
Corporació s’emeti el corresponent informe.
a) Disposicions legals
D’acord amb el que disposa l’article 44.3.b, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, en relació amb l’article 35.1.b), del Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de
juliol, el procediment d’aprovació dels estatuts de les mancomunitats vindrà determinat per
la legislació de les comunitats autònomes i s’ajustarà en qualsevol cas a determinades
regles entre les quals es disposa que la Diputació o Diputacions Provincials interessades
emetran informe sobre el projecte d’estatuts de les mancomunitats.
Pel que fa a la legislació autonòmica, l’article 119.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ha suprimit la
referència a la necessitat que la Diputació o Diputacions provincials afectades emetin
informe previ sobre el projecte d’estatuts de les mancomunitats, que figurava a l’antic article
115.1.c), de la Llei municipal catalana.
Així mateix, el tràmit establert a l’article 98.1 del Reglament de demarcació territorial i
població dels ens locals, aprovat per Decret 140/1988 de 24 de maig, que malgrat la
modificació de la Llei municipal mantenia el preceptiu informe dels consells comarcals i de
les diputacions provincials interessats, ha estat també derogat expressament pel Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
En conseqüència, la necessitat d’emetre l’informe ve donada exclusivament per la legislació
estatal que no ha estat objecte de modificació o harmonització i que, pel seu caràcter bàsic,
és de plena aplicació al present cas.
b) Observacions al projecte d’estatuts
Examinat el projecte d’estatuts tramès, es troba en conjunt correcte a judici de la
sotasignada, ja que s’hi contemplen els extrems de regulació necessària continguts a
l’article 116.2 del Text refós de la Llei Municipal i es fan, en general, les previsions
contingudes a l’article 48.2 del Decret 244/2007 abans esmentat, amb les següents
especificitats :
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1.- Municipis que comprèn
En relació amb l’article 115.4 de la TRLMRLC, els municipis d’una comarca no es poden
associar amb d’altres d’una comarca diferent si la mancomunitat té per objecte obres i
serveis compresos en el programa d’actuació comarcal.
En aquest cas, cadascun dels 7 ajuntaments que es volen mancomunar pertanyen a la
mateixa comarca: l’Anoia.
2.- L’objecte i les competències
Pel que fa a l’objecte, d’acord amb l’article 115 de la LMRLC els municipis tenen dret a
associar-se en mancomunitats de municipis per a establir, gestionar o executar en comú
obres i serveis “determinats” de llur competència.
A l’article 3.4 dels Estatuts, desprès de detallar aquells de competència municipal que es
prestaran, s’inclou un apartat genèric a la lletra p) que compren: “qualsevol altre
competència o servei no previst en aquests Estatuts, sense que contravinguin el marc legal
competencial”, expressió que caldria suprimir per incórrer en una evident contradicció amb
la determinació que exigeix l’article 115 de la Llei.
La incorporació d’un nou servei requereix en qualsevol cas l’acord previ dels municipis
interessats i la modificació dels estatuts, d’acord amb el procediment previst legalment.
3.- La funció pública i el personal
L’article 48.2.e) del Decret 244/2007, estableix que els estatuts hauran de preveure els
criteris generals per determinar els llocs de treball reservats a funcionaris, d'acord amb les
normes reguladores del personal al servei dels ens locals, així com l'abast de la seva
dedicació i de la seva provisió en el cas que el lloc de treball es comparteixi amb els d'algun
ajuntament de la mancomunitat.
L’article 12.1 dels estatuts preveu que el Secretari de la Mancomunitat recaurà en qui ostenti
les funcions de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Calaf, però no es determina l’abast
de la seva dedicació.
Els estatuts ometen el càrrec de l’Interventor de la Mancomunitat, malgrat que podríem
entendre que ho assumeix el Secretari de la Mancomunitat atès que a l’Ajuntament
assumeix les funcions de secretaria-intervenció (classificació tercera, subescala de
secretaria-intervenció).
Cal manifestar que en no ser obligatori el càrrec de Tresorer (per tractar-se el càrrec de la
secretaria de la Mancomunitat reservada a la subescala de secretaria-intervenció en ser
coincident amb les funcions que corresponen a les circumstàncies de l’Ajuntament de Calaf)
es considera que la previsió de l’art. 12.2 quant a la possibilitat que el Tresorer sigui un
membre del Ple del Consell General i no un funcionari habilitat de caràcter estatal és viable.
c) Conclusió
En conseqüència, ateses les precedents observacions i fetes les esmenes que es considerin
oportunes, s’escau informar favorablement els estatuts de la Mancomunitat Independent
Voluntària Segarrenca.
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No obstant això la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu l’epígraf 3.4.j) de la refosa
1/2011, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, publicada en el BOPB núm. 022011023100, del 23 de
setembre de 2011, acordarà el que estimi pertinent.”

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat Independent Voluntària
Segarrenca, pel seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.
7.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de
Barcelona en diversos Organismes.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2011, en la mateixa sessió va
resultar escollit per majoria absoluta com a President de la Diputació de Barcelona
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts i,
d’acord amb ells i amb la competència que la legislació de règim local atorga al Ple per
efectuar la designació d’aquests representats, correspon dir en favor de quines
persones s’atorga aquesta representació.
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 la mateixa sessió on es va
aprovar la designació de representants en diversos organismes, la sessió de data
26.7.2011 es va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta
de Govern la designació de representants en el supòsits en que originàriament la
competència correspongui al Ple, i sempre que sigui delegable, a excepció de la
primera designació.
Així, l’article 8 de la Llei catalana 26/2010 de 3 d’agost, pel qual es regula el règim
jurídic i el procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, admet la
possibilitat que els òrgans administratius puguin delegar l’exercici de les competències
que tingui atribuïdes entre altres òrgans de la mateixa administració, encara que en
depenguin jeràrquicament, així com a favor dels organismes i les entitats públiques
vinculades o dependents d’aquelles.
Igualment, l’art. 13 de la llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu la mateixa
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possibilitat de delegació, i en els mateixos termes, afegint en quines situacions no serà
possible fer ús de la delegació, sense que entre aquestes es trobi la designació de
representants en altres Ens.
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans,
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades.
D’altra banda, un cop fetes, doncs, les primeres designacions, cal continuar designant
representants en organismes on la Diputació de Barcelona té representació i, a la vista
de les noves propostes efectuades, modificar o completar aquesta representació en
alguns ens, en el sentit que es veurà a la part dispositiva.
D’altra banda, la Diputació de Barcelona està representada en la Federació de Municipis
de Catalunya, i participa i està representada, alhora, per voluntat de la pròpia Federació,
en les diverses Comissions i subcomissions sectorials creades en el sí de l’Associació,
la qual va sol·licitar el nom dels representants d’aquesta Corporació en les diferents
Comissions, designació que es va fer en la sessió de la Junta de Govern del dia
22.12.2012, restant pendent, però, la referent a la Comissió d’Educació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Acordar, designar representant d’aquesta Corporació en la Comissió que
es detalla, creada en el si de l’organització de la Federació de Municipis de
Catalunya, a la persona següent, completant la designació de representants en les
diferents Comissions i Subcomissions sectorials creades en el si de la Federació de
municipis de Catalunya, que es va fer per acord de la Junta de Govern, de 22.12.2011:
Comissió d’Educació
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Diputat Delegat d’Educació i TIC

SEGON.- Acordar la designació de representant en el següent Organisme autònom,
en substitució de la persona designada anteriorment, a qui es detalla:
Organisme Autònom Institut del Teatre (NIF P5800024A)
El Ple de la Corporació, en data 26.7.2011 (ref. AP 118/11) va procedir a
designar els representants en els Organismes Autònoms.
Respecte de l’Organisme Institut del teatre, i en relació als membres que formen
part de la seva Junta de Govern, es va designar el Sr. Jaume Ciurana Llevadot
com a un dels vocals, considerant-se ara oportú modificar la designació inicial.
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Per tant, en virtut de la delegació efectuada en la Junta de Govern per a efectuar
la designació de representants, es proposa:
1.1.- ACORDAR el nomenament de la Sra. Núria Llorach Molons, com a
vocal de ple dret, en la Junta de Govern de l’Organisme autònom “Institut del
Teatre”, en substitució del Sr. Jaume Ciurana Llevadot.
1.2.- En conseqüència, amb la modificació assenyalada en l’apartat anterior,
ACORDAR
Que els sis representants de la Diputació de Barcelona en l’Institut del Teatre
com a vocals de la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts
reguladors de l’Organisme, els quals no han de tenir necessàriament la condició
legal de membres electes d’acord amb els estatuts.
Les persones designades, són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sra. Núria Llorach Molons
Sr. Josep Salom i Ges
Sra. Mònica Querol Querol
Sr. Alberto Fernández Díaz

TERCER.- Acordar la designació de representant en el següent Organisme, en
substitució de la persona designada anteriorment, a qui es detalla:
Consejo de Empadronamiento, Seción Provincial (Administració Central)
Per acord de la Junta de Govern de 27.10.2011 es va designar representant de
la Diputació de Barcelona en el Consejo de empadronamiento (ref. AJG599/11),
considerant-se ara oportú modificar la designació inicial.
Per tant, es proposa::
1.1.- ACORDAR el nomenament del Sr. F. Xavier Forcadell Esteller, en
substitució del Sr. Xavier Boltaina Bosch.
1.2.- En conseqüència, amb la modificació assenyalada en l’apartat anterior,
ACORDAR:
Designar representant de la Diputació de Barcelona al Sr. F. Xavier Forcadell
Esteller com a vocal en el Consell d’Empadronament, Secció provincial de
Barcelona, d’acord amb l’art. 91 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de
desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial
dels ens locals, on es preveu la presència de la Diputació de Barcelona en
aquest òrgan.
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QUART.- Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat,
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es
modifiquin abans.
CINQUÈ.- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
8.- Decret de la Presidència, de 23 de gener 2012, de compareixença davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el recurs núm.
545/2011-E interposat per Caja de Seguros Reunidos Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A. (Caser) contra el decret que desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i personals soferts
amb motiu de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-5107, com a
conseqüència 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. 15 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 545/2010-E, procediment
abreujat, interposat per Caja de Seguros Reunidos Compañia de Seguros y
Reaseguros S.A. (Caser) contra el Decret, de data 8 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 ocorregut el dia 18 de
maig de 2010 a la carretera BP-5107, 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 30 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
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.
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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.
545/2011-E, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona
interposat per Caja de Seguros Reunidos Compañia de Seguros y Reaseguros S.A.
(Caser) contra el Decret, de data 8 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 ocorregut el dia 18 de maig de 2010 a la carretera BP5107, 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. 15 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. 545/2011-E.
9.- Decret de la Presidència, de 23 de gener de 2012, de compareixença davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el recurs núm.
494/2011-M2 interposat per la senyora N.C.S. contra el decret que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5114, com a conseqüència
de l’existència de pedres a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present decret, que és del
tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 494/2011-M2,
procediment abreujat, interposat per la senyora N.C.S. contra el Decret, de data 13
de maig de 2011, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels
danys i perjudicis derivats d’un accident de circulació sofert el dia 22 de març de
2010 a la carretera BV-5114 a causa, segons la reclamant, de l’existència de pedres
de a la calçada.
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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 perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el
recurs esmentat.
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 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 494/2011-M2, procediment
abreujat, interposat per la senyora N.C.S. contra el Decret, de data 13 de maig de
2011, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys i
perjudicis derivats d’un accident de circulació sofert el dia 22 de març de 2010 a la
carretera BV-5114 a causa, segons la reclamant, de l’existència de pedres de a la
calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei
29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci
càrrec de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
10.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona, que desestima el recurs núm. 220/2010 interposat pel senyor I.R.A.
contra la resolució que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pel recurrent en relació amb els danys materials derivats d’un
accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C1415c, com a conseqüència
de l’existència de branques i graveta 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. 10 de Barcelona, dictada
en el procediment abreujat 220/2010, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor Ivan Ramírez Aguilera contra la resolució de la Diputació de
Barcelona, de 17 de febrer de 2010, que desestima la reclamació de responsabilitat
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patrimonial formulada pel recurrent en relació amb els danys materials derivats d’un
accident de trànsit que va tenir lloc quan circulava amb la seva motocicleta per la
carretera C-1415c, com a conseqüència de l’existència de branques i graveta 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 no pot afirmar-se que els serveis
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin
funcionat amb deficiència, 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 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 sentència favorable per als
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 10 de Barcelona, en el procediment abreujat 220/2010, relatiu al recurs
contenciós administratiu interposat pel senyor I.R.A. contra la resolució que desestima
la reclamació de responsabilitat patrimonial que el recurrent va formular en relació amb
els danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera
C1415c, com a conseqüència de l’existència de branques i graveta a la calçada.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15
de Barcelona, que desestima el recurs núm. 338/2011-A interposat pel senyor
R.S.B. contra la resolució que desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pel recurrent en relació amb els danys derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-4341, com a conseqüència
de l’existència de pedres 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. 15 de Barcelona, dictada
en el procediment abreujat 338/2011-A, que desestima el recurs contenciós
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administratiu interposat pel senyor R.S.B. contra la resolució de la Diputació de
Barcelona, de 17 de juny de 2010, que desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pel recurrent en relació amb els danys materials derivats d’un
accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-4341 com a conseqüència de
l’existència de pedres a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret 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 no pot afirmar-se que els serveis
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin
funcionat amb deficiència, 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 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 sentència favorable per als
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat 338/2011-A, relatiu al recurs
contenciós administratiu interposat pel senyor R.S.B. contra la resolució que desestima
la reclamació de responsabilitat patrimonial que el recurrent va formular en relació amb
els danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV4341, com a conseqüència de l’existència de pedres a la calçada.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
Servei de Govern Local
12.- Dictamen que proposa l’aprovació de la quantia màxima destinada als
recursos consistents en ajuts econòmics de la convocatòria de l’any 2012 de
l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla de concertació.- 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:
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 26 de gener de 2012, ha
aprovat el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del
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Pla de concertació i el Catàleg de suport d’aquest àmbit, i obrirà la convocatòria de
l’any 2012 per a la concertació de recursos.
En l’acord cinquè d’aquest dictamen es disposa que els crèdits màxims associats als
ajuts econòmics previstos en aquesta convocatòria es determinin en un acord de la
primera Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del mes de febrer de 2012.
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
Primer.- APROVAR la quantia màxima destinada als recursos consistents en ajuts
econòmics de la convocatòria de l’any 2012 de l’àmbit de suport als serveis i les
activitats del Pla de concertació, per un import total de 23.273.797,50 € (vint-i-tres
milions dos-cents setanta-tres mil set-cents noranta-set euros amb cinquanta
cèntims), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen a continuació:
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/12100/928A0/46250
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/30400/341A0/46250
G/30400/341A0/46251
G/30400/342A0/76241
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/60401/313A0/46250
G/60401/313A0/46350
G/60401/313A0/46550
Quantia màxima total

12100 GERÈNCIA DE SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA AL GOVERN LOCAL
2012/0000232
Quantia màxima
600.000,00 €
600.000,00 €
30400 GERÈNCIA DE SERVEIS D’ESPORTS
2012/0000195
Quantia màxima
1.959.695,00 €
498.710,00 €
2.458.405,00 €
60401 SERVEI DE SALUT PÚBLICA
2012/0000342
Quantia màxima
2.269.250,00 €
2.269.250,00 €
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CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/60402/493A0/46250
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/60101/231A1/46250
G/60101/231A1/46350
G/60101/231A1/46550
G/60101/231A1/46750
G/60101/231A2/46250
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/40101/334A1/46250
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/40102/333A0/46250
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/40103/335A0/46250
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/40300/323A0/46250
G/40300/323A0/46350
G/40300/323A0/46550
G/40300/323A0/46650
G/40300/323A0/46750
G/40300/323A0/46850
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/50500/172B0/46250
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/50500/172B1/46250
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/50500/172B2/46250
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC

60402 SERVEI DE SUPORT A LES POLÍTIQUES DE
CONSUM
2012/0000344
Quantia màxima
600.000,00 €
600.000,00 €
60101 SERVEI D’ACCIÓ SOCIAL
2012/0000396
Quantia màxima
499.865,00 €
900.000,00 €
1.399.865,00 €
40101 OFICINA D’ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS
2012/0000180
Quantia màxima
1.500.000,00 €
1.500.000,00 €
40102 OFICINA DE PATRIMONI CULTURAL
2012/0000192
Quantia màxima
500.000,00 €
500.000,00 €
40103 OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA
2012/0000216
Quantia màxima
500.000,00 €
500.000,00 €
40300 GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ
2012/0000335
Quantia màxima

1.741.655,00 €

1.741.655,00 €
50500 GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENT
2012/0000461
Quantia màxima
156.600,00 €
2012/0000460
Quantia màxima
135.000,00 €
2012/0000462
Quantia màxima
310.000,00 €
601.600,00 €
30101 SERVEI DE MERCAT DE TREBALL
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Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/30101/241A0/46250
G/30101/241A0/46350
G/30101/241A0/46550
G/30101/241A0/46750
G/30101/241A0/46950
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/30102/439A0/46250
G/30102/439A0/46350
G/30102/439A0/46550
G/30102/439A0/46750
G/30102/439A0/46950
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/30103/433A0/46250
G/30103/433A0/46350
G/30103/433A0/46550
G/30103/433A0/46750
G/30103/433A0/46950
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/30200/432A0/46250
G/30200/432A0/46550
G/30200/432A0/46950
G/30200/432A0/48950
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/60301/232A1/46250
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/60302/339A1/46250
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/60303/232A4/46250
Quantia màxima total

2012/0000207
Quantia màxima

1.631.947,50 €

1.631.947,50 €
30102 OFICINA TÈCNICA D’ESTRATÈGIES PER AL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
2012/0000398
Quantia màxima

987.000,00 €

987.000,00 €
30103 SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIU
2012/0000213
Quantia màxima
2.345.075,00 €

2.345.075,00 €
30200 GERÈNCIA DE TURISME
2012/0000198
Quantia màxima
304.000,00 €
2.000,00 €
306.000,00 €
60301 OFICINA DE PROMOCIÓ DE POLÍTIQUES
D’IGUALTAT DONA-HOME
2012/0000188
Quantia màxima
1.105.000,00€
1.105.000,00 €
60302 OFICINA DEL PLA JOVE
2012/0000183
Quantia màxima
1.358.000,00 €
1.358.000,00 €
60303 SERVEI DE POLÍTIQUES DE DIVERSITAT I
CIUTADANIA
2012/0000261
Quantia màxima
750.000,00 €
750.000,00 €
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CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/60304/924A0/46250
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/30300/431A0/46250
G/30300/431A0/46350
G/30300/431A0/46550
G/30300/431A0/46750
G/30300/431A0/46850
G/30300/431A0/46950
Quantia màxima total
CENTRE GESTOR I ORGÀNIC
Núm. Expedient SIGC
Aplicació pressupostària
G/10400/143A0/46250
G/10400/143A0/46450
G/10400/143A0/46550
Quantia màxima total

60304 OFICINA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
2012/0000217
Quantia màxima
560.000,00 €
560.000,00 €
30300 GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ
2012/0000251
Quantia màxima

1.532.000,00 €

1.532.000,00 €
10400 DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS
2012/0000187
Quantia màxima
528.000,00 €
528.000,00 €

Segon.- 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
Organisme de Gestió Tributària
13.-Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA,
per incidències detectades en el servei durant el primer semestre de 2011,
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 pel President Delegat de l’Organisme de Gestió Tributària, acorda emetre
informe favorable i sotmetre a l’aprovació del ple, el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
El dia 15 de novembre de 2011, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de
la Qualitat va emetre un informe en què es relacionen les incidències detectades en el
servei durant el primer semestre de 2011, relatives al contracte de serveis postals de
la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària, i per tant s’hi conclou
que cal imposar les sancions previstes al Plec de clàusules administratives particulars,
amb el text literal que es detalla tot seguit:
«Al llarg del primer semestre del 2011, ha estat detectat el compliment defectuós de
la prestació del servei en diversos municipis, recollit en les incidències que es
detallen tot seguit:
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»Incidència número: 11007. Data: 27 de gener
Notificacions afectades: 7
NE080157147976209529229
NE080157147976209529326
NE080157147976209529440
NE080157147976209529563
NE080157147976209529652
NE080157147976209537655
NE080157147976209537710
»Incidència detectada: Per a la distribució d’aquestes notificacions es va utilitzar
personal eventual que, pel seu desconeixement de la zona, van retornar-les com a
desconeguts.
»Incidència número: 11010. Data: 4 de febrer
Notificacions afectades: 18
CER009201100016219
CER009201100016220
CER009201100016332
CER009201100016333
CER009201100016334
CER009201100016335
CER009201100016336
CER009201100016337
CER009201100016338
CER009201100016339
CER009201100016340
CER009201100016341
CER009201100016342
CER009201100016343
CER009201100016344
CER009201100016345
CER009201100016346
CER009201100016347
»Incidència detectada: Enviaments certificats adreçats al Ministeri de Justícia
retornat perquè el repartidor tenia que fer cua per lliurar-los.
»Incidència número: 11037. Data: 1 d’abril
Notificacions afectades: 1
NE080157147637208599258
»Incidència detectada: El repartidor va dipositar l’enviament a la bústia sense
practicar els dos intents de lliurament i va informar l’enviament com a notificat.
»Incidència número: 11040. Data: 20 d’abril
Notificacions afectades: 1
NE080157149793210545224
»Incidència detectada: Per desconeixement de la zona, el repartidor va retornar
l’enviament com a desconegut.
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»Incidència número: 11052. Data: 21 de juny
Notificacions afectades: 3
CER009201100024351
CD00707003151
CD00738241656
»Incidència detectada: No es pot acreditar els resultats dels intents de lliurament
dels enviaments.
»Incidència número: 11054. Data: 28 de juny
Notificacions afectades: 1
NE080157147637208632107
»Incidència detectada: Per desconeixement de la zona, el repartidor va retornar
l’enviament com a desconegut.
»Incidència número: 11055. Data: 29 de juny
Notificacions afectades: 1
NE0801571471475214566285
Incidència detectada: Per desconeixement de la zona, el repartidor va retornar
l’enviament com a desconegut.
»Atès que el plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte
relatiu a la prestació de Serveis Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme
de Gestió Tributària, estableix que pel compliment defectuós de la prestació, per
l’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les
prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el
pressupost del contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de
l’incompliment.
»Atès que aquestes incidències han comportat la repetició de l’acte administratiu de
la notificació i, en diversos casos, han obligat a retrotraure actuacions
administratives que s’havien dut a terme a partir del suposat tràmit de notificació
amb els costos que això suposa.
»S’estableix l’import de la penalització en 50 euros per cadascuna de les
notificacions afectades.
»El valor acumulat de les penalitzacions descrites ascendeix a 1.600,00 euros.»
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.
El dia 30 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 1 de desembre de 2011.
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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 mil sis-cents euros
(1.600,00 euros) que es deduirà de la primera factura que estigui al cobrament en el
moment d’aprovació d’aquest decret, per les incidències detectades en el servei postal
durant el primer semestre 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 mil sis-cents (1.600) €, 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 les incidències detectades en el servei durant el
primer semestre de 2011, relatives a la contractació dels serveis postals de la
Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària, d’acord amb el detall
exposat en la part expositiva d’aquest dictamen.
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
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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 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Servei de Comerç Urbà
14.-Dictamen que proposa l’aprovació del préstec de carpes 3x3 a diversos ens
locals de la província i del conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona i aquests ens locals per a l’ús de dites carpes a les fires
locals i els mercats singulars a celebrar durant el mes de febrer de 2012.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident primer i President
Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
De conformitat amb els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, és competència de les diputacions provincials, en general,
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tant en el foment
del desenvolupament econòmic i social com en la planificació per a la prestació
integral i adequada dels serveis en tot el territori provincial.
En exercici d’aquestes competències, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina
de Mercats i Fires Locals, impulsa accions i polítiques de dinamització i
desenvolupament econòmic local col·laborant, entre d’altres, en l’establiment de
mecanismes que permetin desenvolupar la promoció del sector comercial,
especialment en tot allò que forma part del teixit urbà com ara les fires locals i els
mercats singulars
En aquest sentit, l’Oficina de Mercats i Fires Locals de la Gerència de Serveis de
Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació dona continuïtat al
programa de préstec de fins a 46 carpes 3x3, iniciat l’any 2011, a aquells municipis
que celebrin un mercat singular o una fira local.
Diversos ens locals de la província, relacionats a l’apartat primer de la part dispositiva
d’aquest decret, han sol·licitat a la Diputació de Barcelona el préstec de carpes 3x3 per
al seu ús en aquests tipus d’esdeveniments a celebrar durant el mes de febrer de
2012.
Les condicions de la col·laboració amb els diversos ens locals beneficiaris del préstec
són les que s’estableixen en el conveni tipus que s’adjunta, conjugant-se de forma
satisfactòria, directa i conjunta, els interessos i competències provincials amb els
interessos i competències de l’ens beneficiari, atès que el foment i el suport dels
esdeveniments firals locals i de mercats singulars impulsa les petites i mitjanes
empreses comercials i la cohesió territorial a la província.
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Vist l’apartat 3.4.i.2 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
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 dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR
continuació.

els

préstecs

de
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carpes

3x3

que

s’indiquen

a

Aj. Badalona
Aj. La Garriga

Nombre
d’habitants:
NIF
> de 30.000;
< de 30.000
P0801500J > de 30.000
P0808700I < de 30.000

Aj. Molins de Rei

P0812200D < de 30.000

Aj. Olvan

P0814300J < de 30.000

Ens local sol·licitant

Aj. Sant Fruitós de
Bages
Aj. Vic

P0821200C < de 30.000
P0829900J > de 30.000

Nom de la fira
local o mercat
singular

Data de
celebració

Fora Stocks
24 i 25 de febrer
I Fira de la Botifarra 11 i 12 de febrer
Fira de la
3, 4, i 5 de febrer
Candelera
IV Fira de la tòfona
4 i 5 de febrer
del Berguedà
Festa del Arròs
19 de febrer
2012
La Botiga al carrer 24 i 25 de febrer

Nombre de Nombre de
Vigència del
carpes
carpes
conveni
sol·licitades concedides
60
22

26
22

22/02/12-28/02/12
11/02/12-18/02/12

46

42

31/01/12-07/02/12

10

4

02/02/12-8/02/12

20

20

16/02/12-21/02/12

46

20

22/02/12-28/02/12

Segon.- APROVAR el conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
els ens locals relacionats a l’aparat anterior, que té per objecte el desenvolupament
d’accions de promoció de les fires locals i dels mercats singulars a través del préstec
de carpes 3x3 per al seu ús en aquests tipus d’esdeveniments, i que es reprodueix a
continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE <NOM DE L’ENS LOCAL BENEFICIARI> I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL PRÉSTEC DE CARPES PER AL SEU ÚS A <NOM
DE LA FIRA LOCAL O MERCAT SINGULAR>
ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de
Barcelona

<nom de
l’ens local
beneficiari
>



Representat pel seu Diputat delegat de Comerç i Esports, Il·lm. Sr.
JORDI SUBIRANA I ORTELLS, fent ús de les atribucions que li han
estat conferides mitjançant la Refosa 1/2011, sobre delegació de
competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 23
de setembre de 2011.



Assistit pel Secretari delegat de la Corporació, Sr. FERRAN GONZALO I
SÁNCHEZ, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la Corporació, de data 8 de setembre de 2011(núm.
7932/11), publicat al BOPB de 23 de setembre de 2011, de delegació
de funcions de Secretaria.
Representat per <càrrec>, Il·lm./a Sr./Sra. <nom de la persona>,
degudament autoritzat/da per a aquest acte.





Assistit/da per Sr./Sra. <nom del/la secretari/ària>, secretari/ària i
fedatari/ària públic/ca de <nom de l’ens local beneficiari>, degudament
autoritzat/da.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives
entitats i
MANIFESTEN
I.- La Diputació de Barcelona col·labora amb els ajuntaments en diversos programes,
mitjançant l’assessorament, finançant i prestant serveis de qualitat, a la vegada que
realitzant accions de proximitat, amb respecte al medi, fomentant la cohesió social, l’equilibri
territorial i la promoció econòmica als municipis.
II.- En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Mercats i Fires
Locals, té entre els seus objectius el foment de la innovació i la modernització d’espais,
serveis i processos. Dins d’aquest objectiu, en l’apartat d’espais, és on la Diputació endega
aquest projecte de préstec de carpes per donar resposta a les necessitats dels ens locals.
III.- <nom de l’ens local beneficiari> organitza enguany <nom de la fira local o mercat
singular> amb l’objectiu de <transcripció des de la sol·licitud de l’apartat de descripció dels
objectius de la fira local o mercat singular>.
IV.- El context actual de recessió comporta, més que mai, que l’ús de recursos públics es
desenvolupi amb el màxim de rigor, eficiència i eficàcia. La cessió de carpes a <nom de
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l’ens local beneficiari>, pot contribuir a la disminució de costos globals en l’organització de
<nom de la fira local o mercat singular>.
V.- Que ambdues parts, en la representació que els acredita, subscriuen les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE
El present conveni té per objecte articular la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a
través de l’Oficina de Comerç i Fires Locals de la Gerència de Serveis de Comerç de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i <nom de l’ens local beneficiari> per al préstec
de <nombre d’unitats> carpes 3x3 per al seu ús a <nom de la fira local o mercat singular>
el/s dia/es <expressió en números> de febrer de 2012.
SEGONA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des de <data d’inici> i fins a <data d’acabament>.
TERCERA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- <nom de l’ens local beneficiari> es compromet a:
a) Fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge de les carpes objecte del préstec.
b) Retornar les carpes en perfecte estat i, en tot cas, en el mateix estat en que li va ser
lliurades. Això implica efectuar la neteja d’aquestes després del seu ús i, si s’escau, a
reparar els desperfectes ocasionats durant el període de préstec.
c) Disposar del personal tècnic i operaris necessaris, un mínim de dues persones, per a la
recepció, muntatge, desmuntatge i lliurament de retorn de les carpes. Les depeses que
se’n derivin per a aquests conceptes seran a càrrec de l’ens beneficiari.
d) Respectar les normatives que s'hagin de tenir en compte en funció del lloc on s'instal·lin
les carpes.
e) Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir com a
conseqüència de l'ús de les carpes cedides en préstec.
d) Assumir les despeses de transport de les carpes i disposar del personal tècnic i dels
operaris necessaris per al correcte transport i manipulació de les carpes (només en cas
d’ens locals beneficiaris de més de 30.000 habitants).
2.- La Diputació de Barcelona, a través de Oficina de Mercats i Fires Locals, es compromet
a:
a) Facilitar el lliurament i la recollida de les carpes cedides en préstec en condicions
adequades per al seu ús, en el lloc i data prèviament determinat per l’ens beneficiari en
la sol·licitud de préstec.
b) Donar assessorament a l’ens beneficiari en la utilització de les carpes.
c) Assumir les despeses de transport de les carpes, tant per al seu lliurament com per a la
seva recollida (només en cas d’ens locals beneficiaris de fins a 30.000 habitants).
QUARTA.- SENYALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS
Les parts es comprometen a incloure amb les mateixes condicions, els seus respectius
logotips, en tota la documentació generada per l’activitat cooperada, en particular els
cartells, fulletons, anuncis, i altres elements de difusió utilitzats per donar-la a conèixer, així
com als llibres, vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà que serveixi de suport
del producte resultant de la col·laboració.

CINQUENA.- COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Les parts acorden expressament que en l’obtenció i tractament de dades de persones
físiques que es puguin dur a terme en compliment d’aquest conveni respectaran la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD) i la seva normativa de desenvolupament aprovada pel Reial Decret 1720/2007
(RDLOPD), i que prèviament a la realització de cadascuna de les accions que se’n derivin,
adoptaran els acords pertinents que garanteixin el compliment estricte de la normativa
esmentada.
Cap de les parts cedirà dades de persones físiques a una altra part a menys que s’hagi
adoptat el corresponent acord que garanteixi la protecció de les dades i el compliment de la
normativa.
SISENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI
Són causes d’extinció o resolució del conveni les següents:
a.
b.
c.
d.
e.

La realització del seu objecte o l’expiració del seu termini.
L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.
L’avinença de les parts signatàries, amb la pèrdua dels drets econòmics corresponents.
La impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del conveni.
Les altres que legalment procedeixin.

SETENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT
La Diputació de Barcelona i <nom de l’ens local beneficiari> es comprometen a resoldre de
manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest
conveni. En darrer terme les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciós administrativa de
la ciutat de Barcelona”.

Tercer.- FACULTAR l’Il·lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells, Diputat delegat de Comerç i
Esports, per a la signatura del conveni de referència, fent ús de la delegació de
competències prevista a l’epígraf V, apartat quart, de la Refosa núm. 1/2011, aprovada
pel Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i
publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals beneficiaris.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Servei
Català de Trànsit, en resolució de l’expedient núm. 2011/8613.- 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 Servei Català de Trànsit, de data 02/11/2011, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació, en data 07/11/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres d’instal·lació de càmeres de gestió de trànsit:
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a la carretera BV-4025, al punt quilomètric 0+405, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Cercs.
a la carretera BV-4022, al punt quilomètric 1+750, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Cercs.
a la carretera C-1411z, al punt quilomètric 79+725, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Berga.(Exp. núm. 2011/8613).

Atès l’informe tècnic emès, en data 15/12/2011, 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
càmeres de gestió de trànsit.
Atès el que disposa l’article 100 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 instal·lació es realitzarà preferentment fora de la zona de domini públic de la
carretera.
Cap element estarà sobre la cuneta. És a dir, no es pot interceptar el lliure curs
de les aigües.
Es col·locarà una barrera de seguretat davant de tots els elements que formen
part d’aquesta instal·lació i siguin un obstacle perillós, per tal d’evitar possibles
col·lisions als vehicles que accidentalment puguin sortir–se de la calçada de la
carretera.
La barrera estarà distanciada de qualsevol element un mínim d’1 metre. Cobrirà
la distància que estableixen les recomanacions del Ministeri de Foment, amb una
distància mínima de 56 m, 28 m abans dels elements, i 28 m després, a més
dels abatiments corresponents.
La font d’energia, ja sigui un panel solar, o bé canalitzacions elèctriques, hauran
d’anar fora de la calçada llevat dels encreuaments necessaris i protegides per tal
de no ser un destorb a les feines de conservació de la carretera.
Les obres, restaran ben senyalitzades i no afectaran la calçada de la carretera, el
trànsit de vehicles ni vianants.”

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 pel Servei Català de Trànsit, en relació amb l’expedient número
2011/8613.
Segon.- ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
drets de tercers i d’altres competències concurrents, al Servei Català de Trànsit,
autorització d’obres d’instal·lació de càmeres de gestió de trànsit:




a la carretera BV-4025, al punt quilomètric 0+405, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Cercs.
a la carretera BV-4022, al punt quilomètric 1+750, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Cercs.
a la carretera C-1411z, al punt quilomètric 79+725, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Berga (Exp. núm. 2011/8613), 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 Servei Català de Trànsit, amb domicili a
efectes de notificacions a Barcelona (08009), carrer Diputació, 355, amb indicació dels
recursos procedents.
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual,
com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i Plau
El President,
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