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EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA 
 
Excm.   Sr.   Antoni Fogué i Moya 
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 9 de febrer de 2012. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
2.- Decret de la Presidència de data 6 de febrer de 2012, que resol designar 
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci per a la promoció turística 
de l’Alta Anoia per a la sessió del dia 6 de febrer de 2012. 
 
3.- Decret de la Presidència de data 9 de febrer de 2012, que resol designar 
representants de la Diputació de Barcelona en la “Xarxa Sida i Món Local a 
Catalunya”. 
 
4.- Decret de la Presidència de data 13 de febrer de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona al Patronat de la Fundació C. Privada Reial 
Monestir de Sta. Maria de Poblet, per a la sessió del dia 14 de febrer de 2012. 
 
Dictamen 
 
5.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 
Barcelona en diversos Organismes. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
6.- Decret de la Presidència, de 27 de gener de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs núm. 529/2011-D 
interposat per Cedinsa Eix Transversal Concesionaria de la Generalitat de Catalunya 
contra el decret que desestimava el recurs de reposició que la recurrent va interposar 
contra l’acord d’autorització de les obres d’ampliació de la C-25 amb afecció de la 
carretera C-154, al termes municipals de Vic i Gurb. 
 
7.- Decret de la Presidència, de 27 de gener de 2012, de compareixença davant el 
Tribunal Superior de Justícia en el recurs d’apel·lació interposat per Postigo Obras y 
Servicios S.A. contra la sentència dictada en el recurs núm. 514/2010-F relatiu a 
l’aprovació de la liquidació i cancel·lació de garantia del projecte modificat de 
“Passarel·la sobre el riu Cardener. TM Callús”. 
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Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
8.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona que acorda l’autorització a la Diputació 
de Barcelona per accedir a l’immoble propietat del senyor Ll.M.G. situat al carrer 
Montserrat, 21 de Sant Pere Sacarrera amb l’objectiu de practicar les diligències 
d’execució forçosa relatives al Projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i 
BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona”. 
 
9.- 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. 535/2009-I interposat pel senyor R.C.J. contra la resolució 
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial que el recurrent va formular 
en relació amb els danys i perjudicis derivats de la caiguda que va patir quan circulava 
per la carretera C-234b en relliscar sobre una taca d’oli que es trobava a la calçada. 
 
10.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Social 
núm. 8 de Barcelona que absol la Diputació en les actuacions núm. 990/2010 relatives 
a la demanda sobre reclamació de quantitat interposada pels senyors FM.C.S. i 
M.O.S. contra Nimrodel, SLU; Geinstal, SL; Diputació de Barcelona i Fons de Garantia 
Salarial. 
 
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el 
recurs 313/2010-B interposat per la senyora MM.A.D. contra la resolució per la qual se 
l’adscriu al lloc de treball de responsable tècnica en la Seguretat i Salut en Obres, de 
l’Oficina de Seguretat en Obres i Autoprotecció. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
12.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’ampliació del termini de resolució de la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2012”. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Intervenció General 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar les Bases reguladores i la convocatòria per a la 
concessió d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventari de béns als 
Ajuntaments de la província de Barcelona. 
 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
14.- CASTELLAR DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa acceptar el desistiment i no 
admetre a tràmit la sol·licitud de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, relativa a la 
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petició d’un crèdit subsidiat d’un milió  (1.000.000) € per finançar inversions del 
pressupost 2012. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la 
promoció i realització d’accions destinades a promoure la cultura popular i tradicional 
per a l’any 2012. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Autopistas 
Concesionaria Española, S.A.U, en resolució de l’expedient núm.2011/8952. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
La Llacuna, en resolució de l’expedient núm. 2011/9274. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. JM.F.R., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/9345. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.E.G., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/9406. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
l’Ametlla del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2011/9426. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Cebrià de Vallalta, en resolució de l’expedient núm. 2011/9523. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de S.A.T. Rovira 
Torres, en resolució de l’expedient núm. 2011/9549. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Dosrius, en resolució de l’expedient núm. 2011/9704. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Promin 45, SL, en resolució de l’expedient núm. 2012/126. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Bigues i Riells, en resolució de l’expedient núm. 2012/228. 
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26.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
ALDI Masquefa Supermercados, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/9413. 
 
27.- Dictamen que proposa la cancel·lació de garantia d’obres a favor de UTE AVE del 
Vallès i Aldesa Const. S.A. i Const. Pai, S.A., en resolució de l’expedient núm. 
2008/873. 
 
28.- Dictamen que proposa la cancel·lació de garantia d’obres a favor de UTE AVE del 
Vallès i Aldesa Const. SA i Const. Pai SA, en resolució de l’expedient núm. 2008/5023. 
 
Modificació de conveni 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni específic, formalitzat 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gurb, en el marc del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, als efectes de 
l’execució de les obres d’urbanització de la carretera BV-4601 entre el p.k. 0,930 i 
2,740, que va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió de data 23 de desembre de 2010.  
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis 
Forestals per a l’any 2012 i el seu Programa Tècnic. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar les Bases específiques i la Convocatòria dels 
Premis de la Prevenció d’Incendis Forestals de la Província de Barcelona (2012). 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2012 entre la 
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, aprovat 
per la Diputació de Barcelona en la sessió plenària de data 22 de desembre de 2011. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar les “Bases per a la gestió i desenvolupament del 
programa de teleassistència - Any 2012.” 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
34.- Dictamen que proposa la renovació per al 2012 el conveni de 8 de setembre de 
2006, signat amb el Consorci per al Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, que ha 
estat renovat i actualitzar anualment, en l’àmbit del control sanitari de les aigües de 
consum humà. 
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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 9 de febrer 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 6 de febrer de 2012, que resol designar 
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci per a la promoció 
turística de l’Alta Anoia per a la sessió del dia 6 de febrer de 2012.- 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 és membre del Consorci per a la Promoció Turística de 
l’Alta Anoia, i de conformitat amb la previsió estatutària, en forma part dels seus 
òrgans de govern.  
 
Davant la impossibilitat que ni el Diputat Ramon Riera Macià, ni la persona designada 
com a substitut, puguin assistir a la sessió de l’Assemblea General del Consorci 
convocada per avui dia 6.2.2012, però donat que des de l’Àmbit de Turisme de la 
Diputació de Barcelona és 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 Font Urgell per assistir a la sessió de l’Assemblea 
General del Consorci per a la Promoció Turística de l’Alta Anoia, convocada per al dia 
6.2.2012, com a representant de la Diputació de Barcelona, en substitució del Diputat 
Il·lm. Sr. Ramon Riera Macià.  
 
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. 
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Tercer.- Notificar el present acord al Consorci i als interessats, per al seu coneixement 
i efectes oportuns. 
 
3.- Decret de la Presidència de data 9 de febrer de 2012, que resol designar 
representants de la Diputació de Barcelona en la “Xarxa Sida i Món Local a 
Catalunya”.- 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 forma part de la Xarxa Sida i Món Local a Catalunya des de 
l’any 2005, vinculada a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
 
Des de la Xarxa s’ha comunicat la necessitat que es designin representants, ja que 
està previst celebrar una sessió en els pròxims dies. 
 
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. 
 
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. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta, donat que no està prevista 
una nova sessió de la Junta de Govern fins el proper dia 23 de febrer. 
 
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 les persones que s’indiquen com a representants de la Diputació de 
Barcelona en la Xarxa Sida i Món Local a Catalunya: 
 

Representant polític:   
Il·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri, Diputat Delegat de Ciutadania i Benestar Social 
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Representant Tècnic: 
Sr. Francesc Hernández Torres, Cap de Servei d’Acció Social 

 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que es convoqui de 
la Junta de Govern,  per a la seva ratificació. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la Xarxa i a l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, i als interessats, per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
4.- Decret de la Presidència de data 13 de febrer de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona al Patronat de la Fundació C. Privada 
Reial Monestir de Sta. Maria de Poblet, per a la sessió del dia 14 de febrer de 
2012.- 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 al Patronat de la Fundació C. Privada 
Reial Monestir de Sta. Maria de Poblet per l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras i, en la 
seva absència, per  l’Il·lm. Sr. Francesc X. Forcadell Esteller. 
  
La Fundació té previst celebrar sessió del Patronat el proper dia 14 de febrer, a la qual 
ni l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras ni l’Il·lm. Sr. Francesc X. Forcadell Esteller no 
podran 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 23 de febrer 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 8.9.2011 (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.- Designar  l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal com a representant d’aquesta 
Corporació al Patronat de la Fundació C. Privada Reial Monestir de Sta. Maria de 
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Poblet, en substitució de l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, únicament per a la 
sessió del dia 14 de febrer 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. 
 
5.- 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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- Designar representants de la Diputació de Barcelona en les Comissions 
Tècniques creades dins la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya: 
 

- Comissió Tècnica en Informació Geogràfica Administració Local 
Representant: Sra. Josepa Lleida Solà 
 

- Comissió Tècnica del Pla Cartogràfic de Catalunya 
Representant: Sra. Josepa Lleida Solà 

 
Segon.- Acordar la designació de representants en el Consorci que es detalla, 
substituint a les persones designades anteriorment: 
 

Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (NIF P0800075D) 
 

1.1.- Acordar el nomenament del Sr. Alberto Villagrasa Gil com a vocal de ple 
dret, en l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de 
Barcelona , en substitució del Sr.  Eduardo Bolaños Rodríguez. 
 
1.2.- En conseqüència, amb la modificació assenyalada en l’apartat anterior, 
acordar: 
 
Que els vuit representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci Agència 
d’Ecologia Urbana de Barcelona que actuaran com a vocals en l’Assemblea 
General,  són : 
 
- Sra. M. Mercè Rius Serra 
- Sr. Andreu Carreras Puigdelliura 
- Sr. Enric Aulí Mellado 
- Sr. Ramon  Minoves  Pujols 
- Sr. Domingo Ortiz Perona 
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- Sr. Ricard Martínez Monteagudo 
- Sr. Alberto Villagrasa Gil 
- Sra.  Immaculada Moraleda Pérez 

 
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.- Decret de la Presidència, de 27 de gener de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs núm. 
529/2011-D interposat per Cedinsa Eix Transversal Concesionaria de la 
Generalitat de Catalunya contra el decret que desestimava el recurs de reposició 
que la recurrent va interposar contra l’acord d’autorització de les obres 
d’ampliació de la C-25 amb afecció de la carretera C-154, al termes municipals de 
Vic i Gurb.- 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. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de data 16 de 
desembre de 2011, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en el recurs 
contenciós administratiu número 529/2011-D interposat per Cedinsa Eix Transversal 
Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, contra el Decret del President en 
funcions de la Diputació de Barcelona, de data 7 de juliol de 2011, que desestimava el 
recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern, de data 28 d’abril 
de 2011, pel qual es van autoritzar les obres d’ampliació de la C-25 amb afecció de la 
carretera C-154, als Termes Municipals de Vic i Gurb. (Exp. de permisos 2011/2306), 
prèvia constitució d’una garantia per import de 50.000 € i l’acord de la Junta de 
Govern, de data 29 de setembre de 2011, que ratificava el Decret de data 7 de juliol de 
2011 suara esmentat. 
 
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. 
 
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 
 



 

 12/92 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 529/2011-D, 
procediment ordinari, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona, interposat per Cedinsa Eix Transversal Concesionaria de la Generalitat 
de Catalunya, contra el Decret del President en funcions de la Diputació de Barcelona, 
de data 7 de juliol de 2011, que desestimava el recurs de reposició interposat contra 
l’acord de la Junta de Govern, de data 28 d’abril de 2011, pel qual es van autoritzar les 
obres d’ampliació de la C-25 amb afecció de la carretera C-154, als Termes Municipals 
de Vic i Gurb. (Exp. de permisos 2011/2306), prèvia constitució d’una garantia per 
import de 50.000 € i l’acord de la Junta de Govern, de data 29 de setembre de 2011, 
que ratificava el Decret de data 7 de juliol de 2011 suara esmentat. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 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 
defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Quart.- Designar el procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas 
perquè, es faci càrrec de la representació en dit recurs i autoritzar el pagament de les 
despeses que pugui generar la seva intervenció, les quals pujaran a un màxim de 
847,45 € en concepte d’honoraris professionals més 152,55 € en concepte d’.IV.A., per 
a la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus incidents, així com qualsevol 
despesa en concepte de desplaçament, bestretes i suplits que es puguin ocasionar.  
 
7.- Decret de la Presidència, de 27 de gener de 2012, de compareixença davant el 
Tribunal Superior de Justícia en el recurs d’apel·lació interposat per Postigo 
Obras y Servicios S.A. contra la sentència dictada en el recurs núm. 514/2010-F 
relatiu a l’aprovació de la liquidació i cancel·lació de garantia del projecte 
modificat de “Passarel·la sobre el riu Cardener. TM Callús”.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada 
del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
Per decret de data 25 de novembre de 2010, la Diputació de Barcelona va acordar 
comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 514/2010-F, interposat per 
Postigo Obras y Servicios  S.A. contra la Resolució de data 20 de juliol de 2010 de la 
Presidenta Delegada de l’Àrea Infraestructures, Urbanisme i Habitatge que 
desestimava el recurs de reposició interposat contra el Decret, de la mateixa àrea i de 
data 29 d’abril de 2010, que aprovava la liquidació i cancel·lació de garantia projecte 
modificat de “Passarel·la sobre el riu Cardener. TM (Callús)”. 
 
En data 1 de desembre de 2011 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona ha dictat sentència que desestima el recurs interposat, contra la qual 
Postigo Obras y Servicios  S.A. ha interposat recurs d’apel·lació.  
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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 i 
procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació 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 Tribunal Superior Justícia de Catalunya en el recurs 
d’apel·lació interposat per Postigo Obras y Servicios  S.A., contra la sentència de data 
1 de desembre de 2011 dictada en el recurs contenciós administratiu número 
514/2010-F, instat contra la Resolució de data 20 de juliol de 2010 de la Presidenta 
Delegada de l’Àrea Infraestructures, Urbanisme i Habitatge que desestimava el recurs 
de reposició interposat contra el Decret, de la mateixa àrea i de data 29 d’abril de 
2010, que aprovava la liquidació i cancel·lació de garantia projecte modificat de 
“Passarel·la sobre el riu Cardener. TM (Callús)”. 
 
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 
direcció tècnica de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Tercer.- Designar el procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas 
perquè, es faci càrrec de la representació en dit recurs i autoritzar el pagament de les 
despeses que pugui generar la seva intervenció, les quals pujaran a un màxim de 
847,46 € en concepte d’honoraris professionals més 152,54 € en concepte d’IVA,  per 
a la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus incidents, així com qualsevol 
despesa en concepte de desplaçament, bestretes i suplits que es puguin ocasionar. 
 
8.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona que acorda l’autorització a la 
Diputació de Barcelona per accedir a l’immoble propietat del senyor Lluís Miquel 
Gustemps situat al carrer Montserrat, 21 de Sant Pere Sacarrera amb l’objectiu 
de practicar les diligències d’execució forçosa relatives al Projecte “Nova 
connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. TM 
Mediona”.- 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 30 de juny de 2011, va acordar donar-
se per assabentada del decret de la Presidència, de 23 de maig de 2011, pel qual 
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s’acordava la sol·licitud judicial d’entrada a la finca situada al carrer Montserrat, 21, de 
Sant Pere Sacarrera (Mediona), per ocupar la porció de terreny de 64,43 m2 que ha 
estat objecte d’expropiació per l’execució del Projecte “Nova connexió entre les 
carreteres  C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona” i que correspon a 
una part del jardí de l’habitatge propietat del senyor Lluís Miquel Gustemps, amb la 
finalitat d’ocupar definitivament la totalitat de la finca expropiada. 
 
El 20 de gener de 2012, el titular del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona ha dictat una interlocutòria en el procediment núm. 13/2011-C per la qual 
acorda l’autorització a la Diputació de Barcelona per accedir a l’immoble de referència 
amb l’objectiu de practicar les diligències d’execució forçosa.  
 
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. 13 de Barcelona que acorda l’autorització a la Diputació de 
Barcelona per accedir a l’immoble situat al carrer Montserrat, 21, de Sant Pere 
Sacarrera, per ocupar una porció de terreny de 64,43 m2 que correspon a una part del 
jardí de l’habitatge propietat del senyor Lluís Miquel Gustemps, amb l’objectiu de 
practicar les diligències d’execució forçosa relatives al Projecte “Nova connexió entre 
les carreteres  C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona”. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
9.- 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. 535/2009-I interposat pel senyor R.C.J. 
contra la resolució que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
que el recurrent va formular en relació amb els danys i perjudicis derivats de la 
caiguda que va patir quan circulava per la carretera C-234b en relliscar sobre 
una taca d’oli que es trobava 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: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat 535/2009-I, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor R.C.J. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 3 de 
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setembre de 2009, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pel recurrent en relació amb els danys i perjudicis derivats de la caiguda que 
va patir quan circulava per la carretera C-234b en relliscar sobre una taca d’oli que es 
trobava 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. 2 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 535/2009-I, relatiu al recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor R.C.J. contra la resolució que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial que el recurrent va formular en relació amb 
els danys i perjudicis derivats de la caiguda que va patir quan circulava per la carretera 
C-234b en relliscar sobre una taca d’oli que es trobava a la calçada. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
10.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat 
Social núm. 8 de Barcelona que absol la Diputació en les actuacions núm. 
990/2010 relatives a la demanda sobre reclamació de quantitat interposada pels 
senyors F.M.C.S. i M.O.S. contra Nimrodel, SLU; Geinstal, SL; Diputació de 
Barcelona i Fons de Garantia Salarial.- 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 Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va citar, per cèdula de data 
20 d’octubre de 2010,  l’empresa NIMRODEL, SL i subsidàriament GEINSTAL i la 
Diputació de Barcelona per comparèixer en l’Acte de conciliació instat pels senyors 
FM.C.S. i M.O.S., en reclamació de quantitat. 
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Atès que els esmentats senyors C. i O. desenvolupaven el seu treball en l’obra de 
l’Hospital de Torribera, es resol comparèixer a l’Acte de conciliació per decret de la 
Presidència, de 29 d’octubre de 2010, del qual la Junta de Govern, en sessió ordinària 
de 25 de novembre de 2010, acorda restar assabentada. 
 
El 2 de novembre de 2010 es va dur a terme l’Acte de conciliació amb el resultat de 
sense avinença, per la qual cosa els citats senyors C. i O. interposen demanda que se 
segueix en el Jutjat Social núm. 8 de Barcelona, amb núm. d’actuacions 990/2010. 
 
El 2 de gener de 2012, el Jutjat Social núm. 8 de Barcelona ha dictat sentència 
mitjançant la qual absol la Diputació de Barcelona ja que, segons argumenta en els 
fonaments de dret, aquesta no pot ser condemnada ex article 42 de l’Estatut dels 
Treballadors en no acreditar-se que dugui a terme l’activitat pròpia de les  
codemandades. 
 
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 Social núm. 8 de Barcelona en les 
actuacions núm. 990/2010 relatives a la demanda sobre reclamació de quantitat 
interposada pels senyors FM.C.S. i M.O.S. contra Nimrodel, SLU; Geinstal, SL; 
Diputació de Barcelona i Fons de Garantia Salarial;  que absol la Diputació ja que 
aquesta no pot ser condemnada ex article 42 de l’Estatut dels Treballadors en no 
acreditar-se que dugui a terme l’activitat pròpia de les  codemandades. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Social núm. 8 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. 6 de 
Barcelona, en el recurs 313/2010-B interposat per la senyora MM.A.D. contra la 
resolució per la qual se l’adscriu al lloc de treball de responsable tècnica en la 
Seguretat i Salut en Obres, de l’Oficina de Seguretat en Obres i Autoprotecció.- 
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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha dictat una sentència que 
desestima el recurs núm. 313/10-B interposat per la senyora MM.A.D. contra la 
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resolució de la Diputació de Barcelona, de 17 de març de 2010, per la qual s’adscriu  
la recurrent al lloc de treball de responsable tècnica en la Seguretat i Salut en Obres, 
de l’Oficina de Seguretat en Obres i Autoprotecció. 
 
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 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. 6 de 
Barcelona, en el recurs núm. 313/2010-B interposat per la senyora MM.A.D. contra la 
resolució de la Diputació de Barcelona, de 17 de març de 2010, per la qual s’adscriu la 
recurrent al lloc de treball de responsable tècnica en la Seguretat i Salut en Obres, de 
l’Oficina de Seguretat en Obres i Autoprotecció,  ja que dita resolució es considera 
ajustada a dret. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
12.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’ampliació del termini de resolució de 
la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 
2012”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 

 
En data 27 d’octubre de 2011, la Junta de Govern d’aquesta Corporació va aprovar les 
Bases Reguladores i la Convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions de 
sensibilització 2012”.  
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Tal com estableix la Base 6, el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 28 
de novembre de 2011 i, de conformitat amb la Base 13, aquesta s’ha de resoldre 
abans del 28 de febrer de 2012. 
 
Tanmateix, com a conseqüència de l’elevat nombre de sol·licituds rebudes en aquesta 
convocatòria i del retard consegüent en el procés de revisió, no s’ha pogut reunir 
encara la Comissió de Sensibilització que les avalua. 
 
Per aquesta raó es proposa ampliar el termini de resolució de l’esmentada 
convocatòria fins el 28 d’abril de 2012. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que l’ampliació del termini de resolució del procediment de resolució d’aquesta 
convocatòria s’ajusta a l’establert l’article 42.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú.  
 
Atès que el primer paràgraf de l’esmentat article 42.6 de la Llei 30/92 atorga a l’òrgan 
competent de la resolució la facultat per adoptar mesures amb la finalitat d’evitar 
l’incompliment del termini màxim de resolució, i que, en conseqüència, es pot 
interpretar que aquest és també l’òrgan competent per aprovar l’ampliació del dit 
termini regulat en el segon paràgraf del mateix article. 
 
I vist que, és la Junta de Govern de la corporació, l’òrgan competent per a l’adopció 
dels presents acords, atès l’establert a l’article 42.6 de la Llei 30/92 en relació amb el 
punt 3.3.e) 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 i publicada al BOPB de 23 de setembre de 
2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del termini de resolució de la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense 
ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2012”, fins el 28 d’abril de 2012. 
 
Segon.- Publicar l’acord precedent al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Tercer.- Notificar els acords precedents a les entitats sol·licitants de subvencions que 
concorren a la convocatòria esmentada. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Intervenció General 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar les Bases reguladores i la convocatòria per a 
la concessió d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventari de béns 
als Ajuntaments de la província de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació 
del Mandat, des de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns es vol fomentar la millora de la 
Gestió del Patrimoni, impulsant als Ens Locals a elaborar i mantenir el seu inventari 
patrimonial, d’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’Octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
 
Atès que l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns ha considerat oportú realitzar actuacions 
adreçades a la millora de la gestió de l’àmbit econòmic als ajuntaments de la seva 
demarcació territorial, per assolir una gestió integral del Patrimoni i facilitar la posterior 
implantació en programaris específics, integrats dins l’entorn de programaris de l’àmbit 
econòmic i comptable. Com a complement a aquest suport a la gestió patrimonial, la 
Diputació de Barcelona, dins de les actuacions de Consultoria Econòmica Local, va 
obrir una nova forma d’actuació amb la realització d’estudis per la elaboració 
d’inventaris de béns que conformen el patrimoni municipal. 
 
Vist que l’import total màxim que es destinarà a aquestes actuacions és de cent 
vuitanta mil (180.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/2B000/938A0/22790 del pressupost de l’exercici 2012. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
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Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) i e) 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 conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada, eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts en espècie 
consistents en l’elaboració d’estudis de béns i drets als ajuntaments de la província de 
Barcelona, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
fomentar la millora de la Gestió del Patrimoni, impulsant als Ens Locals a elaborar i 
mantenir el seu inventari patrimonial, per a l’exercici 2012, el text íntegre de les quals 
és el següent: 

 
1. “Objecte  

 
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació i concessió de les subvencions en espècie que atorgui la Diputació de Barcelona, 
a través del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local, SAGEL en endavant, 
destinades a finançar l’elaboració de 10 inventaris de béns i drets que conformen el 
patrimoni municipal, a ajuntaments de la província de Barcelona amb població inferior a 
5.000 habitants. 
 
La finalitat de la convocatòria és facilitar als Ajuntament el compliment del que preveu 
l’article 206 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Regim Local de Catalunya, i a 
l’hora assolir una millora de la gestió de l’àmbit econòmic als Ajuntament de la seva 
demarcació territorial.  
  
El termini d’execució previst és de 12 mesos. 

 
2. Requisits per a obtenir la condició de beneficiaris 

 
Podran sol·licitar l’actuació objecte d’aquesta convocatòria els Ajuntaments que compleixen 
les següents condicions: 
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 Que a data 1 de gener d’enguany presenten, segons padró d’habitants, una població no 
superior als 5.000 habitants. 

 Haver signat el conveni ASGEL a 31 de desembre de 2011. 
 Haver aprovat el compte general de l’exercici 2010. 
 Haver liquidat el pressupost de l’exercici 2010 amb els programaris comptables facilitats 

pel SAGEL. 
 Que no han aprovat, en els darrers 4 anys, l’inventari de béns i drets, d’acord amb 

l’article 222 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 

 
 La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 4. 

 
3. Obligacions dels ajuntaments beneficiaris 

 
a) Acceptar la subvenció. 
b) Designar un interlocutor de l’ajuntament el qual actuarà en representació d’aquest 

durant la realització de l’actuació. 
c) Designar dos interlocutors als quals es puguin dirigir les peticions de documentació 

necessària en el cas que l’anterior no estigui disponible per aquestes funcions.  
d) Lliurar el balanç de situació de l’exercici 2011 liquidat, la liquidació del pressupost del 

capítol 6 de despeses, amb detall de les partides, dels darrers 5 exercicis, així com 
dels seus Organismes públics i societats mercantils íntegrament de titularitat 
municipal. 

e) Lliurar la relació de béns immobles de titularitat municipal, indicant-ne l’ús. 
f) Subministrar tota la informació necessària que sigui sol·licitada per l’empresa 

contractada per a l’elaboració de l’inventari. 
g) Lliurar els inventaris específics que puguin ser susceptibles d’incloure’s en l’inventari 

general consolidat.  
h) Fixar un espai en les dependències municipals, amb un ordinador amb accés als 

programaris ASGEL, per tal d’ubicar l’equip de treball durant la fase de treball de 
camp. 

i) Revisar el lliurament provisional de l’inventari als efectes de proposar les esmenes 
que estimi oportú. 

j) Complir les obligacions derivades de les actuacions de seguiment incloses en la base 
15. 

k) Aprovar l’inventari general lliurat. 
l) Complir les obligacions previstes en l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 

subvencions, que siguin compatibles amb les peculiaritats que comporta la naturalesa 
d’aquestes ajudes en espècie. 

 
4. Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 

 
Els Ajuntament que estiguin interessats en aquesta convocatòria, hauran de presentar 
l’imprès de sol·licitud normalitzat que s’adjunta en annex, el qual també pot ser obtingut en 
la pàgina web: http://www.diba.cat/subv/default.asp, fent-hi constar: 
 

a) Acord o resolució de l’òrgan competent de l’ajuntament, de sol·licitud de l’actuació 
continguda en la present convocatòria. 

b) Data del darrer inventari de béns i drets aprovat. 
c) Data de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2010 
d) Data de l’aprovació del compte general 2010 
e) Número d’habitants, segons padró a 1 de gener de 2012 
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f) Figures tributàries amb la recaptació cedida a l’Organisme de Gestió Tributària a data 1 
de gener de 2012, indicant si compren la recaptació en voluntària i/o en executiva. 

g) Organismes públics i societats mercantils íntegrament de titularitat municipal. 
h) Nomenament d’un o dos interlocutors de l’Ajuntament, que actuarà/an representant a 

l’Ajuntament en l’actuació. 
 

La sol·licitud es presentarà en el Registre General de la Diputació de Barcelona, situat a la 
Rambla de Catalunya, 126, planta baixa, dins del termini de 10 dies hàbils comptadors a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província 
(BOP). 
 
També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció en espècie pressuposa el coneixement i 
l’acceptació de les normes que la regulen. 
 
El nombre d’ajuntaments beneficiaris de l’actuació serà de 10.  

 
5. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà 
l’ajuntament per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 

 
6. Procediment de concessió 

 
El procediment de concessió d’aquestes actuacions serà el de concurrència competitiva. 

 
7. Criteris objectius de valoració 

 
Les sol·licituds rebudes seran valorades d’acord amb els següents criteris: 

 
a) Coeficient de necessitat. Puntuació màxima 1 punt 

 
 1 punts, si a 1 de gener d’enguany,  fa més de 8 anys que no s’ha aprovat el compte 

de patrimoni 
 

b) Coeficient de gestió actualitzada. Puntuació màxima 14 punts.  
 

 6 punts, minorats pel mes en que s’ha aprovat la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2010. Si la liquidació s’ha aprovat desprès de 30 de juny de 2011, serà 0 
punts.  

 
 10 punts, minorats pel mes en que s’ha aprovat el compte general de l’exercici 2010. 

Si el compte general s’ha aprovat desprès de 30 d’octubre de 2011, serà 0 punts.  
 

c) Coeficient de col·laboració tributària amb l’ORGT. Puntuació màxima 7 punts. 
 

 0,6 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,4 punts per la recaptació en 
executiva cedida, d’entre els tributs tractats en els capítols 1 i 2 del pressupost, 
exceptuat l’Impost sobre béns immobles rústics. Màxim de 5 punts. 
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 0,6 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,4 punts per la recaptació en 
executiva cedida, d’entre els ingressos tractats en altres capítols del pressupost. 
Màxim 2 punts. 

 
d) Coeficient de integració a l’ASGEL. Màxim 6 punts. 

 
 Per cada mòdul actiu, en la liquidació 2010, d’entre els següents: Projectes, Ingressos 

ORGT i passius.  2 punts. 
 

e) Coeficient per participació en la convocatòria de l’any 2010. Màxim 5 punts. 
 

 Per haver presentat la sol·licitud,  haver quedat en situació de reserva, no haver-se fet 
l’actuació: 5 punts 

 
8. Dotació econòmica i consignació pressupostària 

 
El pressupost màxim que es destinarà a l’elaboració dels inventaris objecte d’aquesta 
convocatòria és de 180.000 € i anirà amb càrrec a la partida G/2B000/938A0/22790 del 
pressupost del 2012. 

 
9. Òrgans competents per a la instrucció i proposta de concessió de l’actuació 

 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les actuacions a 
efectuar d’acord amb les següents bases serà el Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica 
Local . 
 
La proposta de concessió de les actuacions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst en l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona. D’acord amb aquest article, cal que ostenti la presidència de l’òrgan 
col·legiat el President de l’Àrea que tingui la competència material per atorgar la subvenció o 
persona en qui delegui. Estarà format per les següents persones: 

 
-  El Director dels Serveis Econòmics   
-  El cap del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local 
-  El cap de la Secció de Suport Municipal 
-  Un representant de la Presidència 

 
10. Avaluació de les sol·licituds 

 
L’òrgan instructor avaluarà les sol·licituds de conformitat amb els criteris de valoració 
establertes en la base 7. Del resultat obtingut en l’avaluació s’ordenaran les sol·licituds de 
major a menor puntuació. Les sol·licituds amb igual valoració s’ordenaran, en primer lloc, de 
major a menor puntuació de l’apartat b) i en cas de persistir la igualtat de valoració, de 
menor a major població.   
 
De la relació resultant seran beneficiaris de l’actuació les 10 primeres, i les 2 peticions 
següents restaran en reserva, que en cas de produir-se renuncies posteriors a la resolució 
de la convocatòria, passarien a ser beneficiàries. Si no hi ha renúncies o revocacions al llarg 
de l’exercici, les sol·licituds en reserva tindran prioritat en futures convocatòries.  
 
Un cop resolt el procés selectiu, es convocarà els interlocutors que constin en la sol·licitud i 
els Interventors dels 10 ajuntaments beneficiaris, així com els 2 ajuntaments en reserva, a 
una sessió informativa, on s’exposarà les actuacions a realitzar, i el canvis que comportarà, 
en la gestió econòmica de les Entitats, un cop completades les actuacions. 
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11. Termini de resolució, notificació i règim de recursos 
 

El termini de resolució serà d’un mes des de la data de tancament del període de 
presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les actuacions, serà notificada a les entitats interessades 
en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò 
previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que 
l’ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció 
d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
12. Acceptació de la subvenció 

 
Els ajuntaments beneficiaris hauran d’acceptar de forma expressa la realització de l’actuació 
objecte de subvenció en espècie així com les condicions imposades en la concessió, en el 
termini de 15 dies hàbils des de la notificació de concessió. 

 
13. Definició de l’actuació 

 
13.1. Fase prèvia de l’actuació 

 
En els Ajuntaments que resultin beneficiaris de l’actuació, caldrà que l’interventor faciliti 
la liquidació del pressupost, del Capítol 6 de despeses, amb detall per partides, dels 
darrers 5 exercicis, i la relació d’immobles de propietat municipal, tot indicant-ne el seu 
ús. Aquesta informació s’haurà d’aportar també dels seus Organismes públics i 
societats mercantils de la seva titularitat íntegra. 
 
Aquesta documentació haurà de ser enviada, en format pdf a l’adreça 
s.assistenciagel@diba.cat no més tard de 15 dies, després de la comunicació 
d’acceptació de la sol·licitud. La manca de compliment d’aquest punt podrà donar lloc a 
la revocació de l’actuació, passant a ser beneficiària la següent sol·licitud en reserva. 

 
13.2. Equip de treball 

 
Diputació de Barcelona contractarà a una empresa per a la realització de cada 
actuació. 

 
13.3. Inici de l’actuació 

 
Un cop contractada l’empresa, s’acordarà amb l’Interventor de l’Ajuntament, la 
realització d’una visita a l’Ajuntament de presentació de l’empresa contractada. En 
aquesta visita es procedirà a fixar els següents punts: 

 
 Data d’inici del treball de camp, en un termini no superior als 30 dies posteriors a la 

visita. 
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 Documentació mínima necessària per iniciar el treball de camp, i que haurà de estar 
disponible, el dia fixat per l’inici d’aquesta fase. 

 Determinar un espai, dins de les dependències municipals, per ubicar l’equip de 
treball durant la fase de treball de camp. En aquest espai, ha d’haver un ordinador 
amb accés als programaris ASGEL. 

 Comunicació de les persones que formaran l’equip de treball. 
 

Es farà un acta de la reunió, que serà signada per l’empresa contractada, l’Interventor 
de l’Ajuntament i el representant de Diputació. 
 
La manca de disponibilitat dels punts anteriors, deixarà l’actuació en suspens, fins que 
l’Ajuntament estigui en condicions de poder satisfer aquestes necessitats. Si passats 60 
dies de la visita anterior, l’Ajuntament no hagués pogut donar la resposta adequada, es 
procedirà a revocar l’actuació. 

 
13.4.   Característiques tècniques de l’actuació 

 
El treball es realitzarà d’acord amb el “Manual per a la realització dels treballs de camp 
d’inventari” aprovat pel SAGEL. El mobiliari, general i esportiu, serà tractat per quantitat 
i ubicació, mentre que el urbà per inversió general. En cap cas es procedirà a etiquetar 
béns. 
 
L’empresa introduirà les dades dels béns identificats en el programari GPA del SAGEL, 
podent fer-ho en els locals de l’Ajuntament. Durant aquesta fase, els usuaris de  
l’Ajuntament no tindran accés a les dades que s’estan elaborant. 
 
Les Entitats Locals amb conveni ASGEL signat, poden sol·licitar el document “Manual 
per a la realització dels treballs de camp d’inventari”  al SAGEL, en qualsevol moment, 
amb independència del fet de participar en aquesta convocatòria. 

 
13.5. Termini de l’actuació 

 
No més tard de 90 dies després de la presentació de l’empresa a l’Ajuntament, 
l’actuació haurà de lliurar-se en forma provisional. 
 
Cas de no poder-se assolir aquesta data, per manca de col·laboració de l’Ajuntament, 
l’empresa podrà presentar escrit justificat i documentat al SAGEL, que podrà optar per 
anul·lar l’actuació. 

 
14. Lliurament  

 
14.1. Revisió 

 
Finalitzada la fase de treballs, l’empresa comunicarà al SAGEL que la totalitat de dades 
dels béns identificats, s’han incorporat al programari GPA. 
 
El SAGEL revisarà la informació del programari GPA, emeten un informe de 
comprovació de les mateixes, que l’empresa haurà de modificar fins a superar les 
proves de revisió. 
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14.2. Lliurament provisional 
 

En aquest moment, s’enviarà a l’Ajuntament un exemplar en paper, de la relació de 
béns tractats, la seva valoració i situació jurídica, i  es donarà accés, a nivell de 
consulta, al programari GPA a l’Ajuntament. 

 
14.3. Lliurament definitiu 

 
L’Ajuntament disposarà de 15 dies, a partir del lliurament provisional, per presentar 
proposta d’esmenes sobre el treball rebut. Aquesta proposta d’esmenes serà enviada 
per l’Ajuntament a l’empresa, amb còpia, per correu electrònic a 
s.assistenciagel@diba.cat. 
 
L’empresa revisarà les esmenes proposades, ajustant els registres del programari 
GPA, quan siguin acceptades, o responent amb els arguments adequats quan no 
correspongui la seva acceptació. Aquesta resposta es farà directament a l’Ajuntament 
amb còpia per correu electrònic a s.assistenciagel@diba.cat, en un termini no superior 
als 15 dies de rebre les esmenes. 
 
Passats 15 dies del lliurament provisional, o havent donat resposta a les esmenes 
presentades, es donarà l’actuació per finalitzada, enviant-se, en paper, a l’Ajuntament 
la relació definitiva de béns. 
 
A partir d’aquest moment es retirarà l’accés al programari GPA a l’empresa i s’obrirà al 
usuaris de l’Ajuntament que aquest mateix sol·liciti. 
 
A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació, sent a 
càrrec de l’Ajuntament el manteniment i/o ajustaments de l’inventari lliurat.  

 
15. Seguiment  

 
Un cop fet el lliurament definitiu, l’Ajuntament assumeix el compromís de: 

 
 Efectuar la integració amb el programari comptable, en un termini no superior als 30 dies. 
 Modificar la seva gestió  en l’àmbit econòmic, per assegurar el manteniment i 

actualització de l’inventari, dotant-se els recursos adequats per tal efecte. 
 L’abandonament d’un inventari elaborat, inhabilitarà a la Entitat per participar en futures 

convocatòries d’ajuda o suport en aquest àmbit. 
 

16. Finançament 
 

El finançament de les actuacions, en aquesta convocatòria de l’exercici 2012, serà totalment 
a càrrec de la Diputació de Barcelona, no suposant cap cost per l’Ajuntament sol·licitant. 

 
17. Renúncia o revocació de l’actuació 

 
Amb posterioritat a la concessió de l’ajut, l’actuació podrà ser revocada per dues causes: 

 
 A petició de l’Ajuntament 
 Pels fets exposats en la base 13.1, 13.3 i 13.5 ” 

 
Segon.- Aprovar  la convocatòria 03643/2012 d’aquests ajuts en espècie per un import 
màxim de cent vuitanta mil (180.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les 
anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica. 
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Tercer.- Retenir la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
cent vuitanta mil (180.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/2B000/938A0/22790 del pressupost de l’exercici  2012. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 
Servei de Programació 
 
14.- Dictamen que proposa acceptar el desistiment i no admetre a tràmit la 
sol·licitud de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, relativa a la petició d’un crèdit 
subsidiat d’un milió  (1.000.000) € per finançar inversions del pressupost 2012, a 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de 
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i 
tècnica d'aquestes als municipis. 
 
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un 
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn 
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions 
que realitza envers els ajuntaments de la província. 
 
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment, 
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i 
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les 
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg 
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar 
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions. 
 
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de 
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a 
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per 
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les 
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local". 
 
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes 
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels 
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit 
corresponent". 
 
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la 
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la 
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Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va 
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa). 
 
Segons l’apartat primer de la Resolució 8485/11 del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011, la Diputació de Barcelona es 
dona per assabentada de la segregació del negoci financer de la Caixa d'Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) a favor del banc CATALUNYA 
BANC, S.A. (CIF A65587198), amb efectes 1 d’octubre de 2011. 
 
En data 23 de desembre de 2011, va tenir entrada al Registre General de la Diputació 
de Barcelona (núm. 1100075536) una sol·licitud de l’ajuntament de Castellar del Vallès 
d'un préstec subsidiat per import de 1.000.000 € per tal de finançar inversió nova i de 
reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general i inversió associada al 
funcionament operatiu dels serveis entre altres. 
 
En data 12 de gener de 2012, va tenir entrada al Registre General de la Diputació de 
Barcelona (núm. 12/01/2012) el desistiment de dita petició motivada pel canvi normatiu 
publicat al BOE el 31 de desembre de 2011, on es prorrogava per a 2012 les 
limitacions a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini per part de les entitats 
locals, previstes a l’art 14.2 del Reial decret Llei 8/2010, de 20 de maig, en la redacció 
donada per la disposició final 15 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2011. 
 
Atès que l’ajuntament no compleix els requisits derivats de la referida norma per poder 
concertar operacions de crèdit a llarg termini durant l’exercici 2012, d’acord amb el que 
es preveu a l’art. 90  de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Alcalde comunica el desistiment de la sol·licitud al 
programa de crèdit local 2012 formulada en data 23 de desembre de 2011. 
 
Vist l’apartat 3.3.f) 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- Acceptar el desistiment i no admetre a tràmit la sol·licitud de l’ ajuntament de 
Castellar del Vallès de data 23 desembre de 2011 (Registre General núm. 
1100075536 de data 23 de desembre de 2011, relativa a la petició d’un crèdit subsidiat 
de 1.000.000 € inversió nova i de reposició  en infraestructures i béns destinats a l’ús 
general i inversió associada al funcionament operatiu dels serveis entre altres, d’acord 
amb els arguments relacionats a la part expositiva del present dictamen.  
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Segon.- Comunicar els presents acords a l’ajuntament de Castellar del Vallès, amb 
seu al Passeig Tolrà,1 08211 de Castellar del Vallès. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat la promoció i realització d’accions destinades a promoure la cultura 
popular i tradicional per a l’any 2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel President Delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació 
del Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al 
present any, des de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies es vol fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció i 
realització d’accions destinades a promoure la cultura popular i tradicional, per a l’any 
2012. 
 
Atès que l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, ha considerat oportú proposar 
dues convocatòries, per a la concessió d’ajuts econòmics a associacions, fundacions i 
entitats sense ànim de lucre i ens locals, no acollits al programa de Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat, per a l’any 2012, per a accions destinades a promoure la cultura 
popular i tradicional. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de set-cents 
vint mil (720.000) € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries  
G/40100/334A1/46200 i G/40100/334A1/48900 del pressupost de l’exercici 2012. 
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Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist els punts 3.3 b) i e) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
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 les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció i 
realització d’accions destinades a promoure la cultura popular i tradicional per a l’any 
2012, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA OBERTA PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A ACTIVITATS 
DESTINADES A PROMOURE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL PER A L’ANY 
2012 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA:  03733/12 
 
1.- Objecte 
 
L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través de la Delegació de Cultura de l’Àrea de Coneixement i Noves 
Tecnologies, destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 

 
  La promoció i realització d’accions destinades a promoure la cultura popular i tradicional 

de l’any 2012. 
 

No seran objecte de subvenció els projectes següents: 
- Sortides, viatges o intercanvis fora de la Província de Barcelona 
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- Edicions de publicacions o material de suport electrònic. 
- Els programes de recerca i estudi. 
- Activitats de caire esportiu. 

 
2.- Finalitat de les subvencions 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes 
subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat: 

 
 Promoure la cultura popular i tradicional. 
 
3.- Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en 
aquestes bases, i no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i 
no es poden al·legar com a precedent. 
 
4.- Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de gener al 31 
de desembre de 2012. 
 
Es preveuen dos períodes d’execució diferenciats: 
 
Primer període; convocatòria per a activitats realitzades del 1 de gener al 30 de juny. Segon 
període; convocatòria per a activitats realitzades de l’1 de juliol al 31 de desembre. 
 
5.- Requisits dels beneficiaris/àries 
 
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin 
de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades 
per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 
 
Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit 
es detallen: 

 
 Associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre i de caràcter cultural que tinguin 

com objectiu la promoció i/o difusió de la cultura popular i tradicional a la província de 
Barcelona. El caràcter cultural d’aquestes haurà de quedar degudament acreditat als 
seus estatuts i tenir el seu domicili socials a la província. 

 
 També podran ser beneficiaris els ajuntaments de la Província de Barcelona que vulguin 

portar a terme activitats destinades a fomentar la cultura popular i tradicional. 
 
 No s’admetran sol·licituds que ja rebin suport per la mateixa activitat a través del Pla de 

Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat o bé d’una altra Àrea gestora de la 
Diputació de Barcelona.  
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2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
6.- Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 

 
1) Fotocòpia del DNI del representant legal.  
2) Escriptura de constitució o Estatuts, amb la inscripció al corresponent Registre Oficial.  
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del sol·licitant.   
4) Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari d’acord amb el model normalitzat. 
6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
7) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

8) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció d’acord amb el 
model normalitzat. 

9) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

10) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos a l’apartat 10 de les 
presents bases (relació del suport i/o col·laboració amb l’administració local, memòria 
d’activitats, etc). 
 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà en original i fotocòpia pel seu 
acarament o amb còpia autenticada. 
 
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
Es procedirà a dues convocatòries. El termini de presentació de les instàncies per a la 
primera convocatòria començarà l’endemà de la data de publicació de les presents bases en 
el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà 30 dies hàbils desprès de la seva publicació. El 
termini de presentació per a la segona convocatòria s’iniciarà l’1 de juny i finalitzarà 30 de 
juny de 2012.  
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat o pel legal representant de l’entitat.  
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podrà trobar-se a www.diba.cat. 
 
Només es subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant.  
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran de 
presentar a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona (c/ Comte d'Urgell, 
187 - Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h);  Passeig de la Vall d’Hebron, 171 - Recinte Llars Mundet - Edifici Serradell 
Trabal – Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – 
Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – 



 

 33/92 

Barcelona (dissabtes de 9 a 14 h).  Tanmateix, s’admetran les arribades per correu 
administratiu certificat.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
9.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva. 
 
10.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a les presents bases. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris 
objectius: 

 
1. Conjunt d’activitats anuals realitzades per l’entitat, fins a 50 punts 
2. La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculades a l’objectiu de donar suport al 

foment de la cultura popular i tradicional, fins a 50 punts.  
3. Activitats que es desenvolupin en més d’una ciutat o tinguin interès cultural 

supramunicipal o general, fins a  50 punts. 
4. Activitats que ajudin a recuperar alguna festa o tradició de la Cultura Popular i Tradicional 

i del patrimoni etnològic català, així com la seva difusió, fins a 50 punts.  
5. Activitats relacionades amb la promoció d’esdeveniments (festivals, fires, etc.) de Cultura 

Popular i Tradicional, fins a 50 punts. 
6. Activitats d’entitats de Cultura Popular i Tradicional que comptin amb el suport de 

l’Ajuntament, fins a 50 punts.  
7. Relació de col·laboració amb l’ajuntament, fins a 50 punts 
8. Activitats que integrin en el mateix esdeveniment o activitat, a entitats de diferents 

tradicions i procedències de Cultura Popular i Tradicional que conviuen a Catalunya, amb 
l’objectiu del coneixement mutu i la integració social i cultural, fins a 50 punts. 

9. Activitats que fomentin la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, en l’accés de la 
cultura, fins a 50 punts. 
 

Es podran concedir ajuts amb caràcter excepcional a les entitats que per motiu dels seus  
aniversaris, incloguin la memòria i el pressupost de les activitats especifiques a realitzar. 
 
Per tal de realitzar la valoració de l’activitat extraordinària, es faran servir els mateixos 
criteris abans esmentats. 
 
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per 
tal d’acreditar els criteris de valoració establert en forma de certificat, informe o carta, que 
s’incorporarà a la memòria.   



 

 34/92 

11.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
L’import que es destinarà a aquelles actuacions es distribuirà entre dues convocatòries, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostaries especificades segons la distribució següent: 
 
Per a la primera convocatòria: 
 
Import total de tres-cents, seixanta mil (360.000) € amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries G/40100/334A1/46200 i G/40100/334A1/48900 del pressupost de l’exercici 
del 2012. 
 
Per a la segona convocatòria: 
 
Es destinaran un import total de tres-cents, seixanta mil (360.000) € de les aplicacions 
pressupostàries G/40100/334A1/46200 i G/40100/334A1/48900. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostaria. 
 
12.- Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre els sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas del 
40 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i fins a esgotar la consignació 
pressupostària anteriorment fixada. 
 
Per a la concessió d’ajuts extraordinaris,  consistents en aniversaris de les entitats, 
s’aplicarà la següent escala: 
 
10 anys  fins a 900 € 
25 anys  fins a 1.500 € 
50 anys  fins a 2.500 € 
75 anys i més  fins a 3.500 € 
 
En cap cas l’ajut o subvenció amb motiu d’aniversari serà superior a 3.500  €.  
 
13.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà  la Delegació de Cultura de l’Àrea de Coneixement i 
Noves Tecnologies. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 
 Per la Diputada delegada per a Cultura, com a presidenta de l’Òrgan responsable.  
 Pel Coordinador en Matèria de Cultura. 
 Per un/a representant de la Presidència de la Corporació. 
 Per un/a representant de la Presidència de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, i  
 Per un tècnic/a en matèria de Cultura, l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies. 
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L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
14.-  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
15.- Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs d’un mes a partir de 
la recepció de l’acord de concessió de la subvenció, sense que el beneficiari manifesti 
expressament objeccions. En tot cas la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així 
com les condicions imposades en la concessió. 
 
16.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 

 
1) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2) Els/les beneficiaris/es hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 

la Seguretat Social. 
 

3) El/la beneficiari/a d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
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Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, 

si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que 
l’integren. 

 
5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 
 

17.- Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
 Seran subvencionables totes aquelles despeses relacionades amb la promoció dels 

projectes/activitats de la cultura popular i tradicional. 
 
 Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l’any 2012 i han d’anar a nom de 

l’entitat beneficiària. 
 
 L’IVA ha de constar desglossat, no obstant, no serà subvencionable quan el beneficiari 

pugui repercutir-lo.  
 

18.- Despeses no subvencionables   
 

- Factures, rebuts o qualsevol despesa corresponent a sortides, viatges o intercanvis, edició 
de publicacions, llibres o material de suport electrònic, o corresponents a programes de 
recerca i estudi, així com despeses de restauració no vinculades a l’activitat 
subvencionada. No seran objecte de subvenció les activitats de restauració, llevat aquelles 
que siguin considerades necessàries per desenvolupament de l'activitat subvencionada. 

 
- Les factures relatives a obres i despeses pròpies de l’Entitat, (llum, gas, telèfon, 

arranjament d’edificis, lloguers, despeses de personal, etc), adquisició de material o 
reparació de maquinària i d’utensilis que puguin considerar-se inversió. 

 
19.- Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
20.- Termini i forma de justificació 
 
1.- Les subvencions atorgades en primera convocatòria hauran de justificar-se en el termini 
màxim de tres mesos després d’acabada l’activitat i com a data límit  el dia 30 de setembre 
2012.  
 
Les subvencions atorgades en segona convocatòria hauran de justificar-se com a data límit 
el dia 28 de febrer de 2013.  
 
2.- Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models normalitzats, i 
revestirà la forma de: 
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Opció A: (Per entitats, associacions, fundacions etc.) 
 
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa (factures), que contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del RLGS. 
 

Opció B: (Per a subvencions concedides a Ajuntaments) 
 
Per a subvencions concedides a Ajuntaments, es podrà acceptar com a justificació una 
certificació del Secretari/Interventor, acreditativa de les despeses efectuades. 
 
3.-  En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
1)  S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció atorgada.  
 
2)  S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
3)  En el cas de l’opció A, els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o 

altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que 
es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a 
l’efecte de poder retornar-los al beneficiari. 

 
4)  Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 

Altra documentació: A mes dels comptes justificatius a que fan referència les diferents 
opcions esmentades caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que 
l’entitat beneficiaria fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del 
projecte o de l’activitat subvencionada. 
 
21.-  Deficiències en la justificació 
 
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades 
en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
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22.- Mesures de garantia 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.    
 
23.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/a, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
 
b) Quan el/la beneficiari/a hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o 

aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació superin 
el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 
c) Quan el/la beneficiari/a no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les 

presents bases. 
 

24.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
25.- Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
26.- Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans electrònics i audiovisuals.  
  
27.- Causes de reintegrament  
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/a que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
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incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
3.- Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o part de les quantitats 
percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la 
subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
28.- Obligats al reintegrament   
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de beneficiaris. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
29.-  Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
30.- Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.”   

 
Segon.- Aprovar  les dues convocatòries d’aquestes subvencions per un import màxim 
de set-cents vint mil (720.000) €, el contingut de les quals consta incorporat a les 
anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica. 
 
Tercer.- Retenir la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import total 
de set-cents vint mil (720.000) €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
G/40100/334A1/46200 i G/40100/334A1/48900 del pressupost de l’exercici 2012, 
desglossats de la següent manera: 
 
- Primera convocatòria: tres-cents seixanta mil (360.000) € 
- Segona convocatòria: tres-cents seixanta mil (360.000) €  
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
Autopistas Concesionaria Española, S.A.U, en resolució de l’expedient 
núm.2011/8952.- 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 d’Autopistas, Concesionaria Española, S.A.u., de data 07/11/2011, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 14/11/2011, pel qual 
es sol·licita autorització d’obres de cobriment de 2 pous de llum a l’AP-7, sobre el pas 
inferior de la carretera BV-2433, que comporta pas alternatiu del trànsit per un carril 
amb una durada estimada d’una setmana, del punt quilomètric 1+618 al 1+645, 
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Martorell (Exp. núm. 2011/8952). 
 
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 a la sol·licitud de cobriment  de 2 pous 
de llum a la AP-7, sobre el pas inferior de la carretera BV-2433, que comporta pas 
alternatiu del trànsit per un carril, amb una durada estimada d’una setmana. 
 
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 els següents condicions: 
 
 Es replantejarà el desviament, previ al seu inici, amb el zelador de permisos de la 

zona. 
 Les obres estaran senyalitzades (inclosa presenyalització) tant de dia com de nit, 

segons la Norma 8.3.IC.  
 Qualsevol deteriorament a la calçada degut a les obres serà reparada pels 

interessats. 
 Abans de restablir el trànsit a la carretera de la Diputació, estarà en funcionament 

la il·luminació del pas inferior, que serà la necessària per a garantir la bona 
visibilitat dels conductors en tot el pas.” 

 
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 2012, 
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 Autopistas, Concesionaria Española, S.A.U., en relació amb l’expedient 
número 2011/8952. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Autopistas, Concesionaria Española, 
S.A.U., autorització d’obres de cobriment de 2 pous de llum a l’AP-7, sobre el pas 
inferior de la carretera BV-2433, que comporta pas alternatiu del trànsit per un carril 
amb una durada estimada d’una setmana, del punt quilomètric 1+618 al 1+645, 
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Martorell (Exp. núm. 2011/8952), 
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 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Autopistas, Concesionaria Española, S.A.U., 
amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08040), Av. Parc Logístic, 12-20,  
amb indicació dels recursos procedents. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de La Llacuna, en resolució de l’expedient núm. 2011/9274.- 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: 
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Vist l’escrit de l’Ajuntament de La Llacuna, de data 10/11/2011, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 23/11/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de construcció de voreres per pas de vianants, a la carretera BV-
2136, del punt quilomètric 13+780 al 13+930, ambdós marges, tram urbà (travessera), 
al terme municipal de La Llacuna (Exp. núm. 2011/9274). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 09/01/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació a la sol·licitud de construcció de voreres 
per pas de vianants. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb les següents condicions: 
 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
 Les obres es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu degudament 

senyalitzat, i en període de mínim trànsit. 
 S’aplicarà pintura antilliscant per evitar el risc de caiguda de vianants i motoristes 

en cas de pluja. 
 Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 

especificacions de la norma 8.3-IC.” 
 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, 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 
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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 La Llacuna, en relació amb l’expedient número 
2011/9274.  
 
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 La Llacuna, 
autorització d’obres de construcció de voreres per pas de vianants, a la carretera BV-
2136, del punt quilomètric 13+780 al 13+930, ambdós marges, tram urbà (travessera), 
al terme municipal de La Llacuna, (expedient 2011/9274) 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 La Llacuna, amb domicili a 
efectes de notificacions a La Llacuna, (08779), Plaça Major, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
JM.F.R., en resolució de l’expedient núm. 2011/9345.- 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. JM.F.R., de data 24/11/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 29/11/2011, pel qual es sol·licita autorització de 
moviment de terres i de tala d'arbres, a la carretera B-423, al punt quilomètric 5+550 al 
6+140, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Navàs (Exp. núm. 2011/9345). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 20/12/2011, 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 moviment de terres. 
 
Atès el que disposa l’article 104h del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb les següents condicions: 
 
 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. 
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 El talús resultant de la zona on es realitzi el moviment de terres tindrà un pendent 
resultant màxim de 3(H):2(V). 

 S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal 
de donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i als 
seus talussos.” 

 
“Vista la documentació presentada en relació a 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 les següents condicions: 
 
 La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 

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

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

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el 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 
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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. JM.F.R., en relació amb l’expedient número 2011/9345. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. JM.F.R., autorització de 
moviment de terres i de tala d'arbres, a la carretera B-423, al punt quilomètric 5+550 al 
6+140, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Navàs (Exp. núm. 2011/9345), 
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 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. JM.F.R., amb domicili a efectes de 
notificacions a Navàs (08670), carrer Casa Puig-gros, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
J.E.G., en resolució de l’expedient núm. 2011/9406.- 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 Jordi Espar Gasset, de data 05/12/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita 
autorització autorització d’obres de: 
  
 Construcció de nou accés, a la carretera BV-5112, del punt quilomètric 5+182 al 

5+186, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Celoni.  
 Moviment de terres, a la carretera BV-5112, del punt quilomètric 5+141 al 5+190, 

marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Celoni (Expedient 
2011/9406). 

 
Atès l’informe tècnic emès, en data 03/01/2012, 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. 
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Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
 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 a evitar la seva entrada a la 
calçada. 

 Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc 
el paviment afectat de la calçada. 

 Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la 
distància mínima de parada. 

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

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

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

 La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 
fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 

 Es limitarà la velocitat d’aquest tram a 50 km/h a tal efecte s’instal·larà dues 
senyals R-301 i senyal P-1b de 90 centimetres i nivell II. 

 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. 
 
Atès el que disposa l’article 104h 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: 

 
 Les obres es replantejaran juntament amb el zelador de la zona. 
 El talús resultant de la zona on es realitzi el moviment de terres tindrà un pendent 

resultant màxim de 3(H):2(V). 
 S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal 

de donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i als 
seus talussos. 

 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. 

 Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.  
 Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i dels seus elements 

funcionals. 
 En tot moment es complirà amb la normativa municipal i amb el planejament 

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

 El moviment de terres no afectarà els talussos de la carretera. No es deixarà cap 
element que pugui caure a 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’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
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. 
 
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 J.E.G., en relació amb l’expedient número 2011/9406. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a J.E.G., autorització d’obres: 
 
 Construcció de nou accés, a la carretera BV-5112, del punt quilomètric 5+182 al 

5+186, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Celoni.  
 Moviment de terres, a la carretera BV-5112, del punt quilomètric 5+141 al 5+190, 

marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Celoni (Expedient 
2011/9406). 

 
que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals 
adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present Dictamen. 
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Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, 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 J.E.G., amb domicili a efectes de notificacions 
a Barcelona (08007), carrer Consell de Cent, 308, 4r,1a,  amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2011/9426.- 
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 l’Ametlla del Vallès, de data 21/11/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 25/11/2011, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent i canvi d’ús, a la 
carretera BP-1432, del punt quilomètric 29+558 al 29+562, marge dret, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de l’Ametlla del Vallès (Exp. núm. 2011/9426). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 03/01/2012, 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 i canvi d’ús. 
 
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 mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres. 

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

 Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 10 metres. Es tallarà amb disc 
el paviment afectat de la calçada. 

 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. 
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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. 

 En cas que el nou ús de l’accés impliqui problemes al trànsit de la carretera en 
hores puntes, degut a la existencia d’un vial, un semafor i pas de vianants a 15 
metres d’aquest accés es prohibirà els girs a l’esquerre a aquest accés. 

 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 2012, 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 l'Ametlla del Vallès, en relació amb l’expedient número 
2011/9426.  
 
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 l’Ametlla del Vallès, 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent i canvi d’ús, a la carretera BP-
1432, del punt quilomètric 29+558 al 29+562, marge dret, tram urbà (travessera), al 
terme municipal de l’Ametlla del Vallès (expedient 2011/9426) que s’hauran de dur a 
terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les 
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present Dictamen. 
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Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a l'Ametlla del Vallès (08480), Pl. Ajuntament, n. 1, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, en resolució de l’expedient núm. 
2011/9523.- 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 Cebrià de Vallalta, de data 14/12/2011, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 20/12/2011, pel qual 
es sol·licita autorització d’obres de pintat de pas de vianants, a la carretera BV-5128, 
del punt quilomètric 25+439 al 25+443, ambdós marges, tram urbà (travessera), al 
terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta (Exp. núm. 2011/9523). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 10/01/2012, 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 pintat de pas de 
vianants. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
 Les obres es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu degudament 

senyalitzat, i en període de mínim trànsit. 
 S’aplicarà pintura antilliscant per evitar el risc de caiguda de vianants i motoristes 

en cas de pluja. 
 Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 

especificacions de la norma 8.3-IC. 
 El sol·licitant serà responsable del manteniment i conservació de tots els elements 

del pas de vianants, i tindrà l’obligació de mantenir-les en bon estat en tot 
moment. Es disposarà de una franja de uns 5 metres sense aparcar, abans de 
cada pas de vianants, a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants. El pas de 
vianants anirà sempre de vorera a vorera. Tindrà una visibilitat superior a la 
distància de parada. No estarà a prop de cap parada de bus. Estarà confeccionat 
amb pintura retroreflectant i antilliscant. Es col·locarà un senyal S-13 per cada pas 
de vianant i cada sentit. També una de prohibit aparcar. Els senyals de perill, es 
disposaran amb suficient antelació abans del mateix. 

 Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord a la norma 8.1 IC, i d’alta 
intensitat. 
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 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 2012, 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 Cebrià de Vallalta, en relació amb l’expedient 
número 2011/9523.  
 
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 Cebrià de 
Vallalta, autorització d’obres de pintat de pas de vianants, a la carretera BV-5128, del 
punt quilomètric 25+439 al 25+443, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme 
municipal de Sant Cebrià de Vallalta (expedient 2011/9523) 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 Cebrià de Vallalta, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Cebrià de Vallalta (08396), Av. Maresme, 19, 
amb indicació dels recursos procedents. 
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22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de S.A.T. 
Rovira Torres, en resolució de l’expedient núm. 2011/9549.- 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 S.A.T. Rovira Torres, de data 13/12/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 14/12/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació de rètol indicatiu de masia rural, a la carretera BV-
2249, al punt quilomètric 5+658, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Llorenç d’Hortons (Exp. núm. 2011/9549). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 17/01/2012, 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 
indicatiu de masia rural. 
 
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: 
 
 Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

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

fora de la cuneta. 
 Els rètols indicatius de sortida immediata es situaran a l’interior de l'accés i els 2 

rètols corresponents als 2 sentits de la marxa sobre el mateix suport. 
 El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment, 

sense incloure cap informació addicional. 
 S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 

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

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

 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. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, 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 S.A.T. Rovira Torres, en relació amb l’expedient número 2011/9549. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a S.A.T. Rovira Torres, autorització 
d’obres d’instal·lació de rètol indicatiu de masia rural, a la carretera BV-2249, al punt 
quilomètric 5+658, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Llorenç 
d’Hortons (Expedient número 2011/9549), 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 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per 
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols 
informatius. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a S.A.T. Rovira Torres, amb domicili a efectes 
de notificacions a Sant Feliu de Llobregat (08980), carrer Joan Maragall, 87,  amb 
indicació dels recursos procedents. 
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23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Dosrius, en resolució de l’expedient núm. 2011/9704.- 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 Dosrius, de data 15/12/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 21/12/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació d'una plataforma de formigó i tanca per contenidors 
de brossa, a la carretera BV-5101, del punt quilomètric 4+580 al 4+586, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Dosrius (Exp. núm. 2011/9704). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 10/01/2012, 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 
plataforma de formigó i tanca per contenidors de brossa. 
 
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 estarà fora de les zones de domini públic i servitud de la 

carretera. 
 Es replantejarà la seva ubicació juntament amb el zelador de la zona. 
 En cap cas suposarà cap perill per als vehicles que accidentalment puguin sortir - 

se de la calçada de la carretera. 
 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 2012, 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. 
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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 l’Ajuntament de Dosrius, en relació amb l’expedient número 2011/9704.  
 
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 Dosrius, autorització 
d’obres d’instal·lació d'una plataforma de formigó i tanca per contenidors de brossa, a 
la carretera BV-5101, del punt quilomètric 4+580 al 4+586, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Dosrius (expedient 2011/9704), 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 Dosrius, amb domicili a efectes 
de notificacions a Dosrius (08319), carrer Sant Antoni, 1, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Promin 45, SL, en resolució de l’expedient núm. 2012/126.- 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 Promin 45, S.L., de data 16/12/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 30/12/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’obertura d'un gual, a la carretera C-1415b, del punt quilomètric 
10+480 al 10+484, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Canovelles 
(Exp. núm. 2012/126). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 17/01/2012, 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’obertura d'un gual. 
 
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: 
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 Les obres es replantejaran amb el zelador de la zona. 
 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. 

 La porta d’entrada a la finca haurà de estar a més de cinc metres de l’aresta 
exterior de la calçada de la carretera. 

 Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.  
 Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i de la vorera adjacent. 
 En tot moment es complirà amb la normativa municipal i amb el planejament 

vigent.  
 Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les 

terres o per qualsevol altre motiu. 
 Es recolliran totes les aigües de la actuació, per a evitar la aportació a la carretera. 
 S’haurà de garantir la visibilitat del gual pels dos costats, aquesta visibilitat no 

podrà ser inferior a la distancia de parada. En cas necessari s’ instal·laran 
elements auxiliars per dotar el gual de la visibilitat suficient, el manteniment 
d’aquests elements anirà a càrrec del peticionari. A més es dissenyaran de forma 
que s’evitin maniobres de vehicles a la calçada de la carretera. 

 Es retirarà l’autorització en cas de detectar-se perill per al trànsit tant de vehicles 
com de 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’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
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. 
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 
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es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Promin 45, S.L., en relació amb l’expedient número 2012/126. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Promin 45, S.L., autorització d’obres 
d’obertura d'un gual, a la carretera C-1415b, del punt quilomètric 10+480 al 10+484, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Canovelles (Expedient número 
2012/126), 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 2012, 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 Promin 45, S.L., amb domicili a efectes de 
notificacions a Les Franqueses del Vallès, (08520), carrer Joan Maragall, 27,  amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Bigues i Riells, en resolució de l’expedient núm. 2012/228.- 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 Bigues i Riells, de data 23/11/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 15/12/2011, pel qual es 
sol·licita autorització d’instal·lació d’un mirall, a la carretera BP-1432, al punt 
quilomètric 22+375, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Bigues i Riells 
(Exp. núm. 2012/228). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 24/01/2012, 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’un mirall. 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial. 
 La distància mínima del mirall a la calçada serà d’1 metre. 
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 Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
de la instal·lació, així com la seva reposició en cas de pèrdua a conseqüència d’un 
accident o d’altres.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, 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 Bigues i Riells, en relació amb l’expedient número 
2012/228.  
 
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 Bigues i Riells, 
autorització d’instal·lació de mirall, a la carretera BP-1432, al punt quilomètric 22+375, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Bigues i Riells (expedient 2012/228) 
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 Bigues i Riells, amb domicili a 
efectes de notificacions a Bigues i Riells (08415), Av. Prat de la Riba, 167, amb 
indicació dels recursos procedents. 
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26.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa ALDI Masquefa Supermercados, SL, en resolució de l’expedient núm. 
2011/9413.- 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 d’ALDI Masquefa Sumpermercados, S.L., de data 30/11/2011, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació, en data 30/11/2011, pel qual 
es sol·licita autorització d’obres d’instal·lació de rètols indicatius d'establiment 
industrial, a la carretera BV-2249, al punt quilomètric 8+450, marge dret, tram no urbà, 
i, al punt quilomètric 9+690, marge esquerre, tram urbà, i, a la carretera BV-2241, al 
punt quilomètric 0+000, al terme municipal de Masquefa  (Expedient núm. 2011/9413). 
 
Atès l’informe que, en data 17/01/2012, ha estat emès pels tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat del tenor literal següent: 
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètols 
indicatius d’establiment industrial a la carretera BV-2241. 
 
S’informa que el tram afectat de la carretera indicada és competència de la Generalitat 
de Catalunya i, per tant, no pertany a la xarxa de carreteres que la Diputació de 
Barcelona gestiona.” 
 
Atès l’informe desfavorable que, en data 17/01/2012, ha estat emès pels tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat del tenor literal següent 
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètols 
indicatius d'establiment industrial a la carretera BV-2249. 
 
Atès el que disposa l’article 97.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que: 

 
 Els senyals indicatius d’establiments mercantils o industrials s’han de situar en el 

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

 Per tant, no es autoritzable la instal·lació d’aquest tipus de rètol a l’entrada d’un 
polígon industrial. En aquesta situació només són admisibles les senyalitzacions 
genèriques de polígon industrial. 

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

Atès el que preveu l’article 97 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya:  
 
“Article 97 

 
97.1  Els rètols, o instal•lacions similars, indicatius d'establiments mercantils o 
industrials han de reunir els següents requisits: 
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a)  Que es situïn en el mateix edifici o en la seva immediata proximitat. 

A aquest efecte s'entén que un rètol o instal•lació indicativa està situat en 
la immediata proximitat d'un edifici mercantil o industrial, sempre que 
estigui ubicat en la mateixa finca i a una distància màxima de 8 m respecte 
de l'edificació, i a una distància de l'aresta exterior de la calçada igual o 
superior al perímetre del cartell, i sempre més enllà de la zona de servitud. 

 
b)  Que el seu contingut tingui per única finalitat la identificació de 

l'establiment, sense incloure cap informació addicional. 
S'entén per informació addicional tota forma de comunicació dirigida a 
promoure de forma directa o indirecta la contractació de béns i serveis. 

   
97.2 En qualsevol cas, no es permeten els rètols indicatius 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.” 

 
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 desfavorable que han emès els 
tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d'aquesta 
Diputació, amb motiu de la sol·licitud formulada per ALDI Masquefa Sumpermercados, 
S.L., en relació amb l'expedient número 2011/9413 que es transcriu en la part 
expositiva del present Dictamen. 
 
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització per a les obres d’instal·lació de 
rètols indicatius d'establiment industrial, a la carretera BV-2249, al punt quilomètric 
8+450, marge dret, tram no urbà, i, al punt quilomètric 9+690, marge esquerre, tram 
urbà, al terme municipal de Masquefa (Expedient 2011/9413). 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a ALDI Masquefa Sumpermercados, S.L., amb 
domicili a Masquefa (08783), Polígon Clot del Xarel·lo - C/ Alemanya, 5, amb indicació 
dels recursos procedents. 
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27.- Dictamen que proposa la cancel·lació de garantia d’obres a favor de UTE 
AVE del Vallès i Aldesa Const. S.A. i Const. Pai, S.A., en resolució de l’expedient 
núm. 2008/873.- 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: 
 
En data 17 d’abril de 2008, per acord de la Junta de Govern, es van autoritzar, a 
l’empresa UTE AVE DEL VALLÈS les obres de canvi d’ús de diferents accessos a la 
carretera BV-5159, del punt quilomètric 1,865 al 5,218, i a la carretera C-1415c, del 
punt quilomètric 15,950 al 16,720, trams no urbans, al terme municipal de la Roca del 
Vallès, i per les obres de construcció d’un pas superior per a la línia del tren d’alta 
velocitat a la carretera C-1415c, al punt quilomètric 16,630, tram no urbà, al terme 
municipal de la Roca del Vallès (Exp. de permisos 2008/00873) 
 
En l’esmentat decret s’establia el següent: “ATESA la naturalesa de les obres que 
motiven el canvi d’ús de diferents accessos i tenint en compte l’ús intensiu que dels 
mateixos se’n farà per part de vehicles pesants, abans de l’inici de les obres es 
constituirà una garantia de 180.000€, que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos 
des de l’acabament de l’execució de les obres, després que s’hagi comprovat pels 
tècnics del Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona que no s’han produït 
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i 
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins 
del període de garantia, la UTE AVE DEL VALLÈS serà responsable dels perjudicis 
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la 
reparació dels desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o 
indirecta de l’obertura i posterior tancament de l’accés provisional. 
 
En data 27 de maig de 2008 l’empresa ALDESA CONST, SA I CONST. PAI, SA, 
constituí la garantia, mitjançant aval de Caja Madrid a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona per un import de 180.000 € (assentament núm. 1000116603). 
 
En data 22 de desembre de 2010 es va procedir a signar l’acta de finalització de les 
obres autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien 
executat correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, 
iniciant-se el còmput del període de garantia de 12 mesos. 
 
Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 16 de gener de 2012, han emès informe 
del següent tenor literal: 
 
“Efectuada la comprovació “in situ” sobre l’estat actual en què es troben les obres o 
actuacions objecte de l’aval de referència, li informo que procedeix tancar l’aval de 
l’expedient corresponent.” 
 
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. 
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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 favorable que han emès els tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es 
transcriu a la part expositiva del present dictamen. 
 
Segon.- Cancel·lar, en conseqüència, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta 
Diputació per l’empresa ALDESA CONST, SA I CONST. PAI, SA., mitjançant aval per 
import de 180.000 €, per respondre de la correcta execució de les obres autoritzades 
en l’expedient d’autorització número 2008/873, així com de la reparació dels 
desperfectes i vicis ocults derivats directament o indirecta de l’esmentada obra (data 
d’expedició 27.05.2008; assentament núm. 1000116603). 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa UTE AVE DEL VALLÈS amb 
domicili a efectes de notificacions a Montornès del Vallès (08170), Vial Mogent, 24 i a 
l’empresa ALDESA CONST, SA I CONST. PAI, SA amb domicili a efectes de 
notificacions a Montornès del Vallès (08170), Vial Mogent, 24 amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
28.- Dictamen que proposa la cancel·lació de garantia d’obres a favor de UTE 
AVE del Vallès i Aldesa Const. SA i Const. Pai SA, en resolució de l’expedient 
núm. 2008/5023.- 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: 
 
En data 20 de juny de 2008, per acord de la Junta de Govern, es van autoritzar, a 
l’empresa UTE AVE DEL VALLÈS les obres per l’obertura d’un accés provisional 
d’obres i la instal·lació de tanca diàfana provisional, a la carretera BV-5159, del punt 
quilomètric 5,535 al 5,645, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Vilanova 
del Vallès (Exp. de permisos 2008/5023). 
 
En l’esmentat decret s’establia el següent: “ATESA la naturalesa de les obres que 
motiven l’obertura de l’accés i tanca provisional i tenint en compte l’ús intensiu que 
dels mateixos se’n farà per part de vehicles pesants, abans de l’inici de les obres es 
constituirà una garantia, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
recepció de la notificació d’aquesta resolució, de 100.000 €, que es podrà alliberar 
transcorreguts 12 mesos des del tancament de l’accés i retirada de la tanca, després 
que s’hagi comprovat pels tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als 
seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions 
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tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia, la 
UTE AVE DEL VALLÈS serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al 
trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i 
vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de l’obertura i 
posterior tancament de l’accés provisional i de la instal·lació i retirada de la tanca.” 
 
En data 17 de març de 2010 l’empresa ALDESA CONST, SA I CONST. PAI, SA, 
constituí la garantia, mitjançant aval de Banesto a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona per un import de 100.000 € (assentament núm. 1000058891). 
 
En data 22 de desembre de 2010 es va procedir a signar l’acta de finalització de les 
obres autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien 
executat correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, 
iniciant-se el còmput del període de garantia de 12 mesos. 
 
Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 16 de gener de 2012, han emès informe 
del següent tenor literal: 
 
“Efectuada la comprovació “in situ” sobre l’estat actual en què es troben les obres o 
actuacions objecte de l’aval de referència, li informo que procedeix tancar l’aval de 
l’expedient corresponent.” 
 
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 favorable que han emès els tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es 
transcriu a la part expositiva del present dictamen. 
 
Segon.- Cancel·lar, en conseqüència, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta 
Diputació per l’empresa ALDESA CONST, SA I CONST. PAI, SA., mitjançant aval per 
import de 100.000 €, per respondre de la correcta execució de les obres autoritzades 
en l’expedient d’autorització número 2008/5023, així com de la reparació dels 
desperfectes i vicis ocults derivats directament o indirecta de l’esmentada obra (data 
d’expedició 17.03.2010; assentament núm. 1000058891). 
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Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa UTE AVE DEL VALLÈS amb 
domicili a efectes de notificacions a Montornès del Vallès (08170), Vial Mogent, 24 i a 
l’empresa ALDESA CONST, SA I CONST. PAI, SA amb domicili a efectes de 
notificacions a Montornès del Vallès (08170), Vial Mogent, 24 amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni específic, 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gurb, en el marc del 
Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, als efectes 
de l’execució de les obres d’urbanització de la carretera BV-4601 entre el p.k. 
0,930 i 2,740, que va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona en sessió de data 23 de desembre de 2010.-  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: 
 
Atès que, en virtut d’un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió celebrada en data 23 de desembre de 2010, es va aprovar, dins 
del marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el 
conveni específic 10/X/69951 amb l’Ajuntament de Gurb amb la finalitat de l’execució 
de les obres del “Projecte constructiu de la ctra. BV-4601 entre el PK 0+930 i el PK 
2+740. T.M. de Gurb”. 
 
Atès que, després d’haver estat signat el referit conveni en data 25 de gener de 2011 
per l’Alcalde i per la Secretària de l’Ajuntament de Gurb, es va acabar de procedir a la 
formalització del conveni mitjançant la signatura del legal representant i del fedatari de 
la Diputació de Barcelona efectuada el dia 1 de febrer de 2011. 
 
Atès que, d’acord amb les clàusules del conveni formalitzat per ambdues entitats, 
l’Ajuntament de Gurb havia de ser l’administració que havia de dur a terme l’aprovació, 
licitació, execució, direcció i coordinació de seguretat i salut  de les obres del ”Projecte 
constructiu de la ctra. BV-4601 entre el PK 0+930 i el PK 2+740. TM de Gurb”, el qual 
va ser elaborat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures i Mobilitat d’aquesta Diputació amb un 
pressupost d’execució per contracta de 3.268.726,85 €. 
 
Atès que, segons el previst al conveni, la Diputació de Barcelona va aportar al 
finançament de les obres previstes en el Projecte elaborat per aquesta Gerència de 
Serveis un import total d’1.770.000 €, com a suport econòmic i, per tant, tenint en 
compte que l’import total de les obres definides en el referit projecte és de 
3.268.726,85 €, l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Gurb prevista en el conveni 
formalitzat per a l’execució de les obres és d’1.498.726,85 €, en el benentès que 
aquest  import serà el que resultarà de l’aportació municipal una vegada hagin estat 
executades en la seva integritat totes les obres definides en el referit projecte.   
  
Atès que, posteriorment, per un acord del Ple municipal de data 17 de febrer de 2011 
l’Ajuntament de Gurb va aprovar l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives 
per a l’adjudicació de només una part de les obres previstes en el Projecte constructiu 
esmentat a la carretera BV-4601 entre el PK 0+930 i el PK 2+740 de Gurb (exceptuant 
de les obres l’àmbit de les escoles velles), amb un pressupost d’execució per contracta 



 

 65/92 

que ascendeix a 2.990.563,41 €, IVA inclòs, la qual cosa ha fet variar l’import previst 
en el Projecte constructiu elaborat per la Diputació. 
 
Atès que l’Ajuntament de Gurb, en virtut d’un altre acord del Ple municipal adoptat en 
sessió de data 13 de juliol de 2011 va procedir a adjudicar, per l’import de 
2.072.045,84 €, IVA inclòs, el corresponent contracte d’obres d’urbanització de la 
carretera BV-4601 entre el p.k. 0,930 i 2,740, el que representa una part de la totalitat 
de les obres previstes en el referit projecte constructiu.  
 
Atès que, segons el pacte 11 del conveni signat entre la Diputació i l’Ajuntament de 
Gurb les modificacions del conveni requeriran la seva aprovació prèvia pels òrgans 
competents de les parts i un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, 
formant part integrant del mateix. 
 
Atès que, per aquest motiu, s’estima procedent que siguin modificades les clàusules 
del conveni que es va formalitzar per aquesta Diputació i l’Ajuntament de Gurb, en 
base als últims acords adoptats per l’Ajuntament de Gurb amb posterioritat a la 
formalització del conveni referents a l’execució parcial de les obres previstes en el 
projecte constructiu esmentat, per tal d’adaptar el conveni a la realitat de les obres 
efectivament realitzades per l’Ajuntament en execució d’aquests acords municipals, 
sense que resulti cap variació quant als imports respectius de les aportacions 
definitives de cadascuna de les parts que es determinen en el conveni, una vegada 
s’hagi executat per l’Ajuntament la totalitat de les obres previstes en el projecte 
redactat per la Diputació. 
 
Atès que, per altra part, s’ha observat un error material produït en el text del Pacte 2, in 
fine, del conveni ("Obligacions de les parts- Per part de la Diputació"), referent al punt 
quilomètric final del tram de l’execució de les obres, error que s’ha de corregir en el 
sentit que, on s’esmenta el PK 2+470, ha de dir: PK 2+740, que és el correcte, tot això 
a l’empara del que disposa l’article 74. 2 de la Llei 26/2010, de del 3 d’agost, de règim 
jurídic i  de procediment de les administracions públiques de Catalunya,  i així mateix, 
cal completar el redactat del l’antecedent II del conveni en el sentit que l’import indicat 
del projecte redactat per la Gerència de Serveis de la Diputació inclou l’IVA. 
 
Atès que, a proposta de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, es 
considera procedent redactar el Pacte 2 (“Obligacions de les parts”) del conveni, 
referent a les obligacions de la Diputació en relació al nomenament del tècnic 
representant de la Diputació, en el sentit que s’especifica en la part dispositiva 
d’aquest Dictamen. 
 
Atès el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, sobre la titularitat de la Diputació de 
Barcelona de les carreteres de la seva xarxa local, requereix modificar la redacció del 
Pacte 3 del conveni en el sentit que en “el tram entre el PK 2+400 i el 2+740 la 
titularitat de la carretera correspon a la Diputació de Barcelona” i no simplement la 
seva gestió com es deia en el conveni modificat.   
 
Atès que, per raó de l’objecte del present Dictamen i de la seva quantia, la Junta de 
Govern és l’òrgan de la Diputació de Barcelona que té competència específica per 
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resoldre sobre la modificació del conveni, de conformitat amb el previst a l’epígraf 
3.4.i.3) de la vigent Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i d’atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7931/11 de 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 
23/9/2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  

ACORDS 
 
Primer.- Modificar, pels motius que s’indiquen en la part expositiva del present 
Dictamen, el redactat del conveni específic 10/X/69951 amb l’Ajuntament de Gurb, que 
dins del marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, 
va ser aprovat per un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió celebrada en data 23 de desembre de 2010 i que es va acabar de 
formalitzar entre ambdues entitats el 1 de febrer de 2011, als efectes de l’execució de 
les obres del “Projecte constructiu de la ctra. BV-4601 entre el PK 0+930 i el PK 
2+740. T.M. de Gurb”, en el sentit següent: 
 

I.- Es modifica l’Antecedent VI “in fine” del conveni, que queda redactat de la 
manera següent:  
 
“… La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat va encarregar la 
redacció del projecte amb un PEC de 3.268.726,85 €, IVA inclòs.” 
 

II.-  Es modifica l’Antecedent VI del conveni, que queda redactat de la manera 
següent: 
 
“VI. Per un acord del Ple de data 17/2/2011 l’Ajuntament de Gurb va aprovar 
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de 
només una part de les obres del Projecte constructiu de la ctra. BV-4601 entre 
el PK 0+930 i el PK 2+740 de Gurb (exceptuant l’àmbit de les escoles velles), 
amb un PEC de 2.990.563,41 €, IVA inclòs, el que ha fet variar l’import previst 
en el Projecte constructiu elaborat per la Diputació.” 
 

III.-  Es modifica l’Antecedent VII del conveni, que queda redactat de la manera 
següent: 
 
“VII. L’Ajuntament de Gurb, en un acord del Ple de data 13/7/2011 va adjudicar 
el corresponent contracte d’obres d’urbanització de la carretera BV-4601 entre 
el p.k. 0,930 i 2,740, que representa una part de la totalitat de les obres 
previstes en el referit projecte constructiu, per un import de 2.072.045,84 €, IVA 
inclòs.” 
 

IV.-  Es modifica l’Antecedent VIII del conveni, que queda redactat de la manera 
següent: 
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“VIII. La modificació del present conveni, en base als últims acords adoptats per 
l’Ajuntament de Gurb respecte a l’execució parcial de les obres del Projecte 
constructiu redactat per la Diputació, va ser aprovada per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data ..................” 
 

V.-  Es modifica el primer paràgraf “in fine” del Pacte Segon (“Obligacions de les 
parts -  Per part de la Diputació”), del conveni, que queda redactat de la manera 
següent: 
 
“La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat nomenarà un 
tècnic com a representant per assistir a qualsevol acte o visita d’obra, els quals 
seran comunicats amb antelació suficient; en particular, caldrà la seva 
signatura en la comprovació de replanteig i la recepció de les obres, per tal de 
vetllar per l’execució de l’obra en el tram entre el PK 2+400 i el 2+740 a on la 
gestió de la carretera és de titularitat de la Diputació de Barcelona.” 
 

VI.-  Es modifiquen el primer i el segon paràgrafs del Pacte Segon (“Obligacions de 
les parts -  Per part de l’ens local adherit”) del conveni, que queden redactats 
de la manera següent: 
 
“L’aportació econòmica final de l’Ajuntament de Gurb a l’execució de les obres, 
una vegada s’hagi executat la totalitat de les obres previstes en el Projecte 
constructiu de la ctra. BV-4601 entre el PK 0+930 i el PK 2+740. TM de Gurb, 
redactat per la Diputació de Barcelona, serà de 1.498.726,85 €.  
 
L’Ajuntament de Gurb és l’administració que ha dut a terme l’aprovació, 
licitació, execució, direcció i coordinació de seguretat i salut, de la part restant 
de les obres del referit Projecte constructiu.”  
 

VII.- Es modifiquen el primer, el segon i el tercer paràgrafs del Pacte Tercer 
(“Conservació, Manteniment i Responsabilitat Patrimonial”) del conveni, que 
queden redactats de la manera següent: 
 
“En el tram entre el PK 2+400 i el 2+740 la titularitat de la carretera correspon a 
la Diputació de Barcelona. 
 
En aquest tram, en acabar les obres, la Diputació de Barcelona només 
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada de la carretera, 
del seu drenatge i de la seva senyalització fixa. La titularitat, conservació i 
manteniment de la resta d’elements continguts en les obres de referència 
correspon a l’Ajuntament des de la signatura del conveni. 
 
En el tram entre el PK 0+930 i el 2+400 la titularitat és de l’Ajuntament i per tant 
li correspon la conservació i manteniment.” 
 

VIII.- Es modifica el paràgraf segon del Pacte Onzè (“Modificacions”)  del conveni, 
que queda redactat de la manera següent: 
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“Malgrat l’execució per l’Ajuntament de part de les obres previstes en el 
Projecte constructiu objecte d’aquest conveni, continuaran invariables els 
imports abans indicats de les aportacions econòmiques d’ambdues parts.”  

 
Segon.- Rectificar, a l’empara del que disposa l’article 74. 2 de la Llei 26/2010, de del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, l’error material produït en el text del Pacte 2, in fine, del conveni 
("Obligacions de les parts- Per part de la Diputació"), referent al punt quilomètric final 
del tram de l’execució de les obres, en el sentit que, on s’esmenta el PK 2+470, ha de 
dir: PK 2+740. 
 
Tercer.- Aprovar el text complet del referit conveni, incloent totes les modificacions i la 
rectificació que s’han esmentat en el punt Primer del present Dictamen, en els termes 
literals següents:  
 

(...) 
“ 

   
 
 

                                                      
CONVENI ESPECÍFIC 

 
ÀMBIT DE SUPORT A LES INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS 

 
Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Gurb 
NIF: P-0809900-D 

Actuació: 
Projecte constructiu de la ctra.BV-4601 entre el PK 0+930 
i el PK 2+740 T.M. de Gurb” 

Periodificació de 
l’aportació de la Diputació 

2010 1.770.000 € 

Codi XBMQ: 10/X/69951 
Tipus de suport: Suport econòmic 
Centre Gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2011 sobre 
delegació de competències i d’atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7931/11 de 8 de setembre de 
2011, i publicada al BOPB de 23/9/2011, assistit per la secretària general de la Corporació, 
Sra. Petra Mahillo Garcia, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació de data 8/9/2011, publicat al BOPB de 23/9/2011.  
 
AJUNTAMENT DE GURB, representat per l’Alcalde president de l’Ajuntament de Gurb, Il.lm. 
Sr. Joan Roca Tió, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. M. Àngels Azorin  Armela. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

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

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

s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra 
“Projecte constructiu de la ctra. BV-4601 entre el PK 0+930 i el PK2+740. T.M. de 
Gurb”. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat va encarregar la 
redacció del projecte amb un PEC de 3.268.726,85 €, IVA inclòs. 

 
III. En data 20/03/2009 es va traspassar la titularitat del tram de la carretera BV- 4601 

entre el PK 0+930 i PK 2+400 a l'ajuntament de Gurb mitjançant Resolució del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
Entre el PK 2+400 i el 2+740 la gestió de la carretera correspon a la Diputació de 
Barcelona. 
 

IV. Que l’objecte, doncs, d’aquestes obres és adequar la carretera a la nova realitat 
urbana donant continuïtat als itineraris de vianants de forma que s’enllacin la zona 
urbana i els diversos equipaments.  

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

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic , el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de 
Govern de data 23/12/2010. 

 
VI. Per un acord del Ple de data 17/2/2011 l’Ajuntament de Gurb va aprovar l’expedient i 

els Plecs de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de només una part de les 
obres del Projecte constructiu de la ctra. BV-4601 entre el PK 0+930 i el PK 2+740 de 
Gurb (exceptuant l’àmbit de les escoles velles), amb un PEC de 2.990.563,41 €, IVA 
inclòs, el que ha fet variar l’import previst en el Projecte constructiu elaborat per la 
Diputació. 

 
VII. L’Ajuntament de Gurb, en un acord del Ple de data 13/7/2011 va adjudicar el 

corresponent contracte d’obres d’urbanització de la carretera BV-4601 entre el p.k. 
0,930 i 2,740, que representa una part de la totalitat de les obres previstes en el referit 
projecte constructiu, per un import de 2.072.045,84 €, IVA inclòs. 

VIII. La modificació del present conveni, en base als últims acords adoptats per 
l’Ajuntament de Gurb respecte a l’execució parcial de les obres del Projecte 
constructiu redactat per la Diputació, va ser aprovada per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data .................. 

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

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

1.   Objecte del conveni 
1.1  L’Ajuntament de Gurb i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

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

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

relació a l’actuació següent:  
 

Actuació a realitzar 
Projecte constructiu de la ctra.BV-4601 entre el PK 
0+930 i el PK 2+740. T.M. de Gurb 

Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació 
Foment del desenvolupament social i econòmic del 
territori de la província 

Política local que es fomenta Millora de la seguretat i la funcionalitat viària 
 
1.3  En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

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

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

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

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

 
  Per part de la Diputació:  

 
Tipus de suport Econòmic  
Periodificació 2010  
Aportació de la Diputació (total): 1.770.000 €.  

 
La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat nomenarà un tècnic com a 
representant per assistir a qualsevol acte o visita d’obra, els quals seran comunicats amb 
antelació suficient; en particular, caldrà la seva signatura en la comprovació de replanteig i 
la recepció de les obres, per tal de vetllar per l’execució de l’obra en el tram entre el PK 
2+400 i el 2+740 a on la gestió de la carretera és de titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
 Per part de l’ens local adherit: 

 
L’aportació econòmica final de l’Ajuntament de Gurb a l’execució de les obres, una vegada 
s’hagi executat la totalitat de les obres previstes en el Projecte constructiu de la ctra. BV-
4601 entre el PK 0+930 i el PK 2+740. TM de Gurb, redactat per la Diputació de Barcelona, 
serà de 1.498.726,85 €.  
 
L’Ajuntament de Gurb és l’administració que ha dut a terme l’aprovació, licitació, execució, 
direcció i coordinació de seguretat i salut de la part restant de les obres del referit Projecte 
constructiu.  
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L’Ajuntament de Gurb no tindrà l’obligació de demanar el preceptiu permís per a l’execució 
de les obres, ja que la redacció del projecte ha estat encarregada i supervisada pel personal 
tècnic d’aquesta Gerència. 
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres, 
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a 
càrrec de l’Ajuntament de Gurb. 
 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les instruccions de 
gestió d’actuacions del Pla de concertació. 

 
3.   Conservació, Manteniment i Responsabilitat Patrimonial 
En el tram entre el PK 2+400 i el 2+740 la titularitat de la carretera correspon a la Diputació 
de Barcelona: 
 
En aquest tram, en acabar les obres, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la 
conservació i manteniment de la calçada de la carretera, del seu drenatge i de la seva 
senyalització fixa. La titularitat, conservació i manteniment de la resta d’elements continguts 
en les obres de referència correspon a l’Ajuntament des de la signatura del Conveni. 
 
En el tram entre el PK 0+930 i el 2+400 la titularitat és de l’ajuntament i per tant li correspon 
la conservació i manteniment. 

 
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, en 
front de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements 
de les obres dels quals n’assumeixen respectivament la conservació i el manteniment.  

 
4.   Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura per les parts fins l’acabament de 
l’actuació. En cap cas superarà l’any 2013.  

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

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

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

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

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

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

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

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 
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- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

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

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

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
5.5 El termini de presentació de justificació s’inicia amb la vigència del present conveni i 

no superarà el 31 de març de 2014.  
 

6.   Pagament  
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 
justificacions per part de l’ens beneficiari. 

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

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

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

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

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

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

 
8.2 Així mateix, l’ens local vetllarà per la instal·lació d’un senyal d’obres relatiu a l’actuació 

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

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

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

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

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

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

 
11.   Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
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Malgrat l’execució per l’Ajuntament de part de les obres previstes en el Projecte constructiu 
objecte d’aquest conveni, continuaran invariables els imports abans indicats de les 
aportacions econòmiques d’ambdues parts. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

següents: 
 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.  

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

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

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

contractació de les administracions públiques.  
 

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

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

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

 
(Sg. Per l’Ajuntament de Gurb: Joan Roca Tió, Alcalde President; M. Àngels Azorín Armela, 
Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Salvador Esteve i Figueras, 
President;  Petra Mahillo García, Secretària general.)”  (...) 

 
Quart.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Gurb, per al seu 
coneixement i als efectes que procedeixi a adoptar l’oportú acord o resolució 
d’acceptació de les referides modificacions del text del conveni, per part de l’òrgan 
municipal competent, l’aprovació del qual comportarà la plena efectivitat de la 
modificació del conveni entre ambdues administracions. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar el Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals per a l’any 2012 i el seu Programa Tècnic.- 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: 
 
Atès que des de l’any 1996 la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els 
Ajuntaments i ADF realitza una Campanya d’Informació i Vigilància per evitar els 
incendis forestals i reduir els seus efectes. 
 
Atès que aquesta campanya s’organitza a partir d’un Pla d’Informació i Vigilància que 
té caràcter genèric i que s’executa a partir de Programes Tècnics anuals. 
 
Atès que el Programa Tècnic recull les especificacions per cada any que fan referència 
a la planificació i gestió d’itineraris, horaris, personal, i a l’assignació de mitjans 
materials, humans i econòmics. 
 
Vist el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i Vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les anteriors campanyes, són les raons fonamentals que animen a la 
Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 2012. 
 
A tal efecte, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha redactat 
el Programa Tècnic 2012, que s’adjunta com annex, que ha de desenvolupar el Pla 
d’Informació i Vigilància. L’aprovació d’aquest programa és prèvia a la contractació 
dels diferents Serveis i de les transferències a altres entitats que exigeix el 
desenvolupament del Pla i que es tramitaran progressivament a partir de la signatura 
del present Acord. 
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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, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB del 
23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la realització del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis 
Forestals per a l’any 2012 i el seu Programa Tècnic, que s’adjunta com annex. 
 
Segon.- Informar del pressupost estimatiu que es destinarà a la realització d’aquest 
Pla. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar les Bases específiques i la Convocatòria dels 
Premis de la Prevenció d’Incendis Forestals de la Província de Barcelona (2012).- 
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: 
 
Atès que des de l’any 1986 la Diputació de Barcelona desenvolupa un Programa de 
Prevenció Local d’Incendis Forestals, amb col·laboració amb els Ajuntaments i les 
Agrupacions de Defensa Forestal. 
 
Considerant que aquesta prevenció no és el resultat de l’acció singular d’una 
administració, sinó que és el resultat de la corresponsabilització dels ajuntaments i, 
molt especialment, de les Agrupacions de Defensa Forestal, associacions de dret 
formades per propietaris forestals, ajuntaments i associacions de voluntaris que tenen 
en com a finalitat la defensa de la natura. 
 
Vist que per reconèixer públicament la tasca voluntària de les ADF, la Diputació de 
Barcelona va crear l’any 1997 els Premis per a la Prevenció dels Incendis Forestals 
adreçats a les Agrupacions de Defensa Forestals en tres modalitats per premiar: la 
millor organització, l’obra de prevenció millor adaptada al paisatge i al funcionament 
dels sistemes naturals, i per últim, amb caràcter honorífic, als membres de les ADF 
que s’hagin destacat per una llarga trajectòria de lluita i de prevenció dels incendis 
forestals. 
 
Atès que per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals s’ha 
procedit a la redacció de les bases i de la convocatòria que han de regir l’atorgament 
dels premis per a l’any 2012, que estaran dotats amb una quantitat total conjunta de 
13.200 €. 
 
Atès que d’acord amb el que disposen els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
les bases per a l’atorgament de tota mena de subvencions i ajuts de caràcter econòmic 
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ha de ser sotmeses a informació pública i s’hauran de concedir prèvia convocatòria 
també pública i a proposta d’un òrgan col·legiat, amb la composició que estableixin les 
pròpies bases. 
 
Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB del 
23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Convocar la 16a edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona per tal de reconèixer públicament la tasca voluntària que 
porten a terme les Agrupacions de Defensa Forestal de la província i mantenir viu 
l’esperit necessari per què la prevenció dels incendis forestals responsabilitzi a tots els 
ciutadans, sota tres modalitats: 
 
 Premi Palestra d’Organització de la Prevenció, a la millor organització local per a 

la prevenció d’incendis forestals, dotat amb la quantitat de quatre mil vuit-cents 
(4.800) €, un acèssit de mil vuit-cents (1.800) €, del pressupost 2012. 

 
 Premi Rossend Montaner de Qualitat de les Obres, a l’obra de prevenció 

d’incendis forestals –tant nova com de manteniment- millor adaptada al paisatge i 
al funcionament dels serveis naturals, dotat amb la quantitat de quatre mil vuit-
cents (4.800) €, un acèssit de mil vuit-cents (1.800) €, del pressupost 2012. 

 
 Premi Joaquim M. de Castellarnau de Reconeixement Públic a Persones, que 

amb les seves iniciatives han contribuït a la prevenció dels incendis forestals, 
dotat amb una estàtua commemorativa. 

 
Segon.- Aprovar les bases especifiques i la convocatòria per a l’atorgament dels 
premis, mitjançant concurrència competitiva, corresponents a la setzena edició dels 
Premis de Prevenció d’Incendis Forestals per a l’any 2012, el text íntegre de les quals 
és el següent:  
 

“BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DELS  PREMIS, 
MITJANÇANT CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, CORRESPONENTS A LA SETZENA 
EDICIÓ DELS PREMIS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA (2012). 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201220125120003663 

 
1. Objecte 
 

L’Objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió dels 
Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona inclouen el Premi 
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Rossend Montané a la qualitat de les obres de prevenció, el Premi Palestra a qualsevol 
activitat de prevenció o organització de l’extinció, i el Premi Honorífic Joaquim M. de 
Castellarnau de reconeixement públic a persones. 
 

2. Procediment 
 

El Procediment fixat per la concessió dels premis previstos en aquestes bases, serà el 
procediment de concessió en règim de concurrència competitiva. 
 

3. Beneficiaris 
 

Podran ser beneficiaris dels premis previstos en la present convocatòria, totes les ADF de la 
província de Barcelona.  
 

Per participar en els Premis de Prevenció d’Incendis Forestals, els candidats hauran de 
presentar tota la documentació requerida al Registre General de la Diputació de Barcelona 
(Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte 
d’Urgell, 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, Pg. de la Vall 
d’Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores, carrer Londres, 55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre 
a Barcelona) fins el dia 21 de setembre de 2012. També es poden presentar, dins del 
termini esmentat, per qualsevol des mitjans previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (en endavant, “Llei 30/1992”). 
 
Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l’article 70 de la Llei 30/1992 i els 
exigits per la present convocatòria específica, es requerirà a l’interessat perquè, en un 
termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació de 
que si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud. 
 

3.1. Requisits dels Treballs 
 

PREMI ROSSEND MONTANÉ, A LA QUALITAT DE LES OBRES DE PREVENCIÓ 
 
Premi a l’obra de prevenció d’incendis forestals –tant nova com de manteniment- més 
ben adaptada al paisatge i al funcionament dels sistemes naturals. 
 
Per participar en aquest premi els candidats han de presentar un reportatge fotogràfic de 
l’obra realitzada en que es pugui apreciar la seva adaptació al paisatge i una breu 
memòria descriptiva en la que s’assenyali les característiques de les obres i s’analitzi la 
seva relació amb l’entorn. 
 
Les obres presentades han d’estar incloses en el Pla municipal de prevenció d’incendis 
forestals, i han d’haver estat realitzades entre l’abril de 2011 i setembre de 2012. 
 
PREMI PALESTRA, A LES ACTIVITATS DE PREVENCIÓ O ORGANITZACIÓ DE 
L’EXTINCIÓ. 
 
Premi a qualsevol activitat de prevenció o organització de l’extinció. 
 
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar una breu memòria 
descriptiva sobre les tasques de prevenció –sistemes d’alerta i comunicacions; tasques 
de vigilància; distribució, inventari i manteniment del material; campanyes de divulgació; 
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organització de simulacres; etc.- o el model d’organització en l’extinció –mobilització del 
personal; mobilització de material; coordinació interna i amb altres ADF; etc.-. 
 
PREMI HONORÍFIC JOAQUIM M. DE CASTELLARNAU DE RECONEIXEMENT 
PÚBLIC A PERSONES. 
 
Premi de reconeixement a les persones que amb les seves iniciatives han contribuït a la 
prevenció dels incendis forestals. 
 
La presentació de nominacions a aquest premi s’ha de fer a través de les Agrupacions 
de Defensa Forestal o Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal. 
 
Per participar en aquesta modalitat, cal presentar una memòria amb un breu perfil de la 
persona i una explicació de les activitats realitzades. 

 
4. Jurat 
 

El jurat, d’acord amb la qualitat de les obres presentades, podrà atorgar un accèssit per a 
cada un dels premis convocats, en les dues primeres modalitats (Rossend Montané i 
Palestra). 
 
El jurat dels Premis Rossend Montané i Palestra estarà format per set membres: el 
President de la Diputació de Barcelona (que el presidirà i podrà fer ús en cas d’empat, del 
vot de qualitat) i sis professionals experts en prevenció i extinció d’incendis forestals. El Cap 
de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona actuarà de secretari, sense dret a vot. El jurat estarà organitzat en dos grups de 
tres ponents per cadascuna de les dues modalitats esmentades. 
 
El jurat del Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau estarà format per quatre membres: 
el President de la Diputació de Barcelona (que el presidirà podrà fer ús, en cas d’empat, del 
vot de qualitat) i tres professionals experts en prevenció i extinció d’incendis forestals. Els 
Cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona actuarà de secretari, sense dret a vot. 
 
Els jurats faran públics els veredictes en el decurs de la Diada de la Prevenció Municipal 
dels Incendis Forestals, que se celebrarà en una localitat per determinar durant el mes de 
novembre de 2012. 
 

5. L’emissió dels veredictes i criteri de valoració es farà d’acord amb el procediment 
següent: 

 
a) Prèviament a la data assenyalada per fer públics els veredictes, els jurats s’hauran 

reunit per seleccionar els tres finalistes a les dues primeres modalitats dels Premis de 
Prevenció d’Incendis Forestals (Rossend Montané i Palestra), i per emetre el 
veredicte del guanyador del Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau. 

 
b) En el decurs de la diada de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, el jurat haurà 

d’emetre el veredicte dels Premis Rossend Montané i Palestra. 
 Aquest veredicte es farà públic en la mateixa data, juntament amb el veredicte del 

Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau. 
 
c) De les sessions dels jurats, se’n redactarà acta, que signaran tots els membres i on 

es farà constar expressament els veredictes. 
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6. Els jurats es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases, especialment la facultat –si ho consideren justificat- de declarar algun dels premis 
desert. 

 
7. Els veredictes dels jurats són inapel·lables. 
 
8. Les memòries s’han de presentar en document únic, en format de paper DIN A-4. El 

format intern de textos, gràfics i fotografies és lliure. S’hauran d’adjuntar les fotografies 
en format digital. S’haurà d’adjuntar el document complet en format pdf. 

 
9. Tot el material enviat per optar als premis es considera cedit a la Diputació de Barcelona 

i no podrà reclamar-se. 
 
10. Import dels Premis 

 
PREMI ROSSEND MONTANÉ  
A LA QUALITAT DE LES OBRES DE PREVENCIÓ (XVI edició) 
 
El Premi a l’obra de prevenció d’incendis forestals –tant nova com de manteniment- més 
ben adaptada al paisatge i al funcionament dels sistemes naturals, està dotat amb 4.800 € i 
un trofeu honorífic. 
 
L’accèssit, en cas de concedir-se, estarà dotat amb 1.800 € i un trofeu honorífic. 
 
PREMI PALESTRA 
A LES ACTIVITATS DE PREVENCIÓ O ORGANITZACIÓ DE L’EXTINCIÓ  (XVI edició) 
 
El Premi a qualsevol activitat de prevenció o organització de l’extinció, està dotat amb 
4.800€ i un trofeu honorífic. 
 
L’accèssit, en cas de concedir-se, estarà dotat amb 1.800 € i un trofeu honorífic. 
 
PREMI HONORÍFIC JOAQUIM M. DE CASTELLARNAU  
DE RECONEIXEMENT PÚBLIC A PERSONES (XI edició) 
 
El Premi de reconeixement a les persones, que amb les seves iniciatives han contribuït a la 
prevenció dels incendis forestals, està dotat amb un trofeu commemoratiu. 
 
Aquest premi no s’atorga a títol pòstum. 
 
El pagament dels premis s’efectuarà mitjançant transferència bancària en posterioritat a 
l’acte de lliurament dels premis.” 

 
Tercer.- Autoritzar la despesa esmentada de tretze mil dos-cents (13.200) € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48100 del present exercici. 
 
Quart.- Sotmetre a informació pública les esmentades bases i convocatòria durant el 
període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, d’acord amb 
allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Reglament d’obres d’activitats i serveis 
dels ens locals, Decret 179 de 13 de juny de 1995, i l’article 14.3 de l’Ordenança 
General de Subvencions aprovada per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i 
publicada al BOP núm. 13, de data de 15 de gener de 2009.  
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Així mateix s’inserirà una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat. 
 
Cinquè.- Fixar que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la 
data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOP, i finalitzarà el dia 21 de 
setembre de 2012. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2012 entre la 
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, 
aprovat per la Diputació de Barcelona en la sessió plenària de data 22 de 
desembre de 2011.- 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 que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, 
Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de 
Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, 
per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb 
els Programes Anuals. 
 
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2012, ha estat redactat per la 
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet 
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport 
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes 
Anuals, que per aquest exercici és de cent seixanta-tres mil quatre-cents noranta-tres 
euros amb cinquanta-dos cèntims (163.493,52) €. 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades dins el primer trimestre de l’any.  
 
Atès que en data de 23 de desembre de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar el Programa Anual 2011 de l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd, en el que s’especificava la contractació de dos enginyers forestals; un 
per la pròpia Associació i l’altre per continuar donant assistència tècnica durant tot 
l’any 2011 als boscos públics de l’Alt Berguedà; principalment els de la Pobla de Lillet. 
 
Vist que en data de 24 de febrer de 2011, el Ple de la Corporació va aprovar Conveni 
Marc entre la Diputació de Barcelona, Ajuntaments i l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès per establir les directrius per la redacció i gestió d’un Pla 
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Marc de Restauració i Millora Forestal. Aquest conveni especifica en el punt desè 
relatiu als compromisos de la Diputació de Barcelona que:  “La Diputació de 
Barcelona, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques, es 
compromet a posar a disposició de l’Associació un tècnic forestal per la redacció i 
gestió del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, per un total de 500 hores anuals.”  
 
Vist que el dia 8 d’agost de 2011, l’Ajuntament de la Pobla de Lillet feia arribar per 
escrit, la renúncia a l’assistència tècnica portada a terme per la Diputació de 
Barcelona. Per aquest motiu, des de la Corporació es va proposar fer el canvi 
d’assignació del tècnic de l’Alt Berguedà cap a l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès. Atès que el Programa Anual 2011 de l’Associació de Propietaris 
Forestals del Berguedà Verd ja tenia la dotació econòmica reservada i avançada per la 
Diputació de Barcelona per la contractació del tècnic fins a data de 31 de desembre de 
2011. Es es va acordar, aprofitant la cohesió del Programa de suport a les 
associacions des de la Diputació de Barcelona, que continués contractat per 
l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd i que treballés en la redacció del 
Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarressa-Moianès fins la seva 
finalització.  
 
Atès que perquè l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès pugui fer 
front a la contractació d’un tècnic es necessita la dotació econòmica sorgida de 
l’aprovació del Programa Anual 2012 i que aquesta està condicionada a la prèvia 
aprovació del seu Pla Marc prevista per a finals del mes de març, es proposa la 
continuïtat de la contractació d’aquest tècnic per part de l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd fins a data de 31 de març de 2012, i fer efectiu el canvi 
d’assignació cap a l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès el dia 1 
d’abril de 2012. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB del 
23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

 
 
 



 

 82/92 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Programa Anual 2012 que s’adjunta com a annex, entre la 
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd per la 
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu 
àmbit territorial. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat Programa 
anual, pel seu import total de cent seixanta-tres mil quatre-cents noranta-tres euros 
amb cinquanta-dos cèntims (163.493,52) € a favor de l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50002/172A0/48902 del present exercici. 
  
Tercer.- Fixar com a data límit de justificació dels treballs d’aquest Programa anual el 
28 de febrer de 2013. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució als interessats. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar les “Bases per a la gestió i desenvolupament 
del programa de teleassistència - Any 2012.”.- 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: 
 
Els serveis de telealarma i teleassistència són una modalitat del servei d’ajuda a 
domicili per tal d’oferir als usuaris, amb la tecnologia adequada, una atenció 
permanent i a distància. 
 
Amb aquest servei es pretén contribuir a millorar l’autonomia personal afavorint la 
permanència de la persona en el seu entorn habitual, sent els seus destinataris 
aquelles persones amb un nivell d’autonomia limitat i amb dependència a causa de 
l’edat i el seu estat físic, que viuen soles o amb persones que no les poden atendre de 
manera continuada i suficient. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el 24 de febrer de 2005, va 
aprovar, entre d’altres, l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Programa de 
Teleassistència Domiciliària i l’acceptació de les Normes Generals del Servei, així com 
la participació econòmica i pressupostària en el Conveni Marc IMSERSO-FEMP. 
 
Mitjançant aquesta adhesió la prestació del servei s’instrumenta a través d’un 
contracte entre la FEMP i l’empresa/entitat que se seleccioni mitjançant acord entre les 
parts signants dels corresponents convenis específics de cooperació. 
 
En data 21 de juliol de 2005 la FEMP va adjudicar el corresponent concurs resultant 
guanyadora l’empresa TELEVIDA, SL. 
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Atès que cal regular i fixar els criteris i procediments de distribució dels serveis de 
teleassistència per a l’any 2012.  
 
Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, així com el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons 
les quals són competències pròpies de les Diputacions l’assistència i la cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la coordinació dels serveis públics 
municipals. 
 
Atès que d’acord amb la legislació anteriorment esmentada, una de les competències 
de la Diputació és la cooperació amb els Ajuntaments en matèria de salut, protecció 
civil i acció social, amb la finalitat de garantir la prestació adequada d’aquests serveis. 
 
Vistes la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. 
 
Vist  l’apartat 3.4.i.1) 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: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de 
Teleassistència–Any 2012”, per tal de regular i fixar els criteris i el procediment de 
distribució dels serveis teleassistència entre els Ens locals de la província de 
Barcelona que ho sol·licitin i  d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“BASES PER A LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE 
TELEASSISTÈNCIA - ANY 2012  
 
1.- Objecte 
 
L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris de la prestació del servei de 
teleassistència, per a l’any 2012,  entre els Ens locals de la província de Barcelona que ja 
participin en el programa i aquells altres que sol·licitin, la seva participació, per primera 
vegada. 
 
2.- Finalitat del Servei 
 
El Servei de Teleassistència és una prestació garantida de la cartera de serveis socials, de 
servei bàsic i constitueix una modalitat del servei d’atenció domiciliària el qual, amb la 
tecnologia adequada ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, assegurant 
una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. 
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3.- Destinataris 
 
Són destinataris, d'aquestes bases, els Ajuntaments de la província de Barcelona de fins a 
300.000 habitants i altres Ens locals que prestin el Servei de Teleassistència. 
 
4.- Beneficiaris del Servei Local de Teleassistència 
 
Els beneficiaris del servei són persones que es troben en risc social per qüestions d’edat, 
salut i/o dependència, sobretot aquelles que viuen soles permanentment o durant gran part 
del dia. 
 
5.- Tipus de beneficiaris 
 
5.1.- USUARI TIPUS A: usuari titular del servei 
 
És la persona que reuneix els requisits necessaris per a ser usuari del servei de 
teleassistència, segons el punt 4 d’aquestes Bases. En el seu domicili s'instal·larà un 
terminal i se li lliurarà un polsador.  
 
5.2.- USUARI TIPUS B: usuari amb unitat de control remot addicional.  
 
És la persona que conviu amb el titular del servei i alhora reuneix els requisits per a ser-ne 
també usuari. Aquest segon usuari disposarà d'un polsador personalitzat.  
 
5.3.- USUARI TIPUS C: usuari sense unitat de control remot addicional. 
 
És la persona que conviu amb el titular i necessita les prestacions i atencions que el servei 
proporciona, però que no té capacitat física, psíquica o sensorial per poder utilitzar per si 
mateix aquest servei i, per tant, no pot fer ús del polsador. L'usuari és donarà de baixa quan 
el titular sigui baixa, tret que una altra persona que hi convisqui, sigui o no usuària del 
servei, en faci ús en nom seu.  
 
5.4.- En un mateix domicili existirà sempre un titular del servei (tipus A) i només un; i tants 
usuaris tipus B o tipus C com calgui. Qualsevol de les persones usuàries del servei tindrà 
les mateixes prestacions i requerirà d'un informe individual de teleassistència.  
 
6.- Condicions d'accés al Servei Local de Teleassistència 
 
Els serveis socials dels Ens locals de la província de Barcelona són els responsables de les 
assignacions de serveis als ciutadans i ciutadanes. Són els serveis socials municipals qui 
hauran d'establir els requisits concrets i la documentació necessària per accedir al servei. 
 
7.- Empresa adjudicatària del Servei Local de Teleassistència  
 
El Servei Local de Teleassistència en la província de Barcelona serà prestat per l'empresa 
TELEVIDA, amb domicili, a efectes de notificacions, al carrer Llacuna 161, planta 4, mòdul 
D, 08018 de Barcelona, telèfon: 93.228.88.00 i amb NIF: B-80925977. 
 
8.- Sol·licituds de serveis  
 
8.1.- La sol·licitud de servei ha de correspondre a usuaris/àries prèviament valorats pels 
serveis municipals i en condicions immediates d'instal·lació dels terminals. 
  
8.2.- No s'admetran sol·licituds en previsió de serveis futurs  
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8.3.- Els ens locals de la província que sol·licitin el servei per primer cop hauran d’omplir i 
lliurar prèviament el document corresponent a la sol·licitud de Catàleg de servei i activitats 
2012, referència YG-0105ABS07   
(http://www.diba.cat/concerta/cataleg/fitxes/2012/02benestar/yg_0105_abs07_serveis_social
s_atencio_domiciliaria.pdf) 
            
8.4.- La resta de sol·licituds es formularan mitjançant document de Relació d'Altes al Servei 
que es pot trobar a ”www.diba.cat/web/benestar/teleassistencia_alta_persona_usuaria” i que 
s'haurà d'adreçar directament a l'empresa adjudicatària del Servei Local de Teleassistència.  
            
8.5.- La presentació de la sol·licitud de servei implica l’adhesió al programa de 
Teleassistència i l’acceptació de les condicions definides en les presents bases i comporta 
el compromís de fer front a la part corresponent de les quotes mensuals de manteniment 
establertes al punt 11.4. 
 
8.6.- No obstant el que es disposa al punt anterior, correspon a cada Ens local procedir a 
l’aprovació per l’òrgan competent de l’adhesió i participació en el programa. 
 
8.7.- Les sol·licituds presentades per Mancomunitats, Consorcis o Consells Comarcals 
implica que els municipis que els integren deleguen la provisió del servei i, per tant, 
s’exclourà la possibilitat de que la puguin rebre de forma individualitzada.  
 
9.- Participació econòmica de les persones beneficiàries en el servei 
 
9.1.- Els Ens locals podran, en funció de les seves competències, establir mecanismes de 
copagament del servei de teleassistència segons criteris ajustats a la legislació oportuna en 
aquest àmbit. En aquest sentit, es posa a disposició dels Ens locals, el Model de 
Copagament dels Serveis d’Atenció Domiciliària de la Diputació de Barcelona per a la seva 
aplicació.  http://www.diba.cat/web/benestar/dependencia/copagament 
 
9.2.- En aquest supòsit la tarifa a satisfer per la persona usuària, l'any 2012, no haurà de 
superar el preu públic establert a l’Ordenança tipus per als Ajuntaments de la província de 
Barcelona per a l’any 2012, reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d’Atenció 
Domiciliària, aprovada per Decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, de data 23 
de setembre de 2011, i publicada al BOPB en data 29 de setembre de 2011, i que queda 
fixat en 8,43 Euros/mes  
 
10.- Criteris de distribució dels serveis 
 
10.1.- Si la demanda de serveis fos superior a l'oferta, la Diputació de Barcelona es reserva 
el dret d’establir sistemes de distribució i/o de priorització dels serveis de teleassistència 
d’acord amb la planificació provincial i en funció de: 

 
o Distribució proporcional a la població més gran de 80 anys que viu sola. 
o Índex de cobertura del servei dins del territori de l’Ens local que fa la sol·licitud o 

demanda. 
o Priorització d’aquelles persones usuàries que reuneixen les següents situacions de risc: 

major de 80 anys, malalties cròniques, manca de xarxa social o familiar i/o dificultats de 
mobilitat o caigudes freqüents 

o Inexistència de rebuts pendents d’abonar a l’empresa proveïdora del servei. 
 

A aquests efectes l'Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona comunicarà 
a l'empresa adjudicatària del Servei Local de Teleassistència el nombre de serveis que 
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corresponen a cada Ens local o bé els requisits imprescindibles de les persones 
demandants.  
 
10.2.- La Diputació de Barcelona es reserva el dret de subscriure convenis específics de 
col·laboració, al marge d'aquestes bases, amb els diferents Ens locals de la província de 
Barcelona que permetin modificar els criteris de distribució de serveis i/o les quotes 
mensuals de manteniment.  
 
10.3.- Aquells Ens locals que vulguin augmentar el nombre de serveis per sobre de les 
limitacions establertes per la Diputació de Barcelona hauran de procedir a la contractació de 
l’empresa/entitat prestadora del servei per a aquells serveis que superin aquest límit i 
satisfer el 100% de les quotes mensuals de manteniment. 
 
11.- Obligacions dels Ens locals 
 
Els Ens locals s'obliguen a:  
 
11.1.- Comunicar directament a l'empresa adjudicatària del Servei Local de Teleassistència 
la relació d'usuaris/àries beneficiaries/àries del servei, així com les baixes que es produeixin. 
A aquest efecte el Servei Local de Teleassistència facilitarà el format de fitxa necessari a 
omplir per l'Ens local, el qual es compromet a presentar-les davant l'esmentada empresa a 
la major brevetat possible. 
 
11.2.- Aportar la coordinació professional necessària per a la correcta implementació del 
servei. 
 
11.3.- Posar en coneixement de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona totes aquelles incidències que afectin al correcte funcionament del servei amb la 
màxima celeritat possible. 
 
11.4.- Abonar directament a l'empresa adjudicatària del Servei Local de Teleassistència el 
42% de les quotes mensuals de manteniment, prèvia presentació de la factura per part 
d'aquesta empresa. Aquestes quotes seran meritades a partir de la seva instal·lació. 
 
Aquest 42% a satisfer per cadascun dels Ens locals, suposarà el pagament per a l'any 2012 
dels següents imports IVA exclòs: 
 
Usuari Tipus A: 7,80.-Euros per usuari i mes 
Usuari Tipus B: 3,90.-Euros per usuari i mes 
Usuari Tipus C: 3,12.-Euros per usuari i mes 
 
A aquests preus caldrà que se’ls apliqui l’IVA corresponent. 
 
11.5.- El pagament de les factures s'haurà d'efectuar en els terminis previstos a l’art. 4 de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 
11.6.- Fer constar de forma específica (mitjançant cartell, logo...) segons el tipus d'actuació i 
les instruccions que es dictin al respecte, la col·laboració de l'IMSERSO-FEMP-Diputació de 
Barcelona en tota la documentació i propaganda generada pel Servei Local de 
Teleassistència.  
 
11.7.- Col·laborar activament en les accions de millora i seguiment de qualitat promogudes 
per la Diputació de Barcelona. 
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12.- Funcions d’inspecció i avaluació 
 
Els representants de la Diputació de Barcelona podran exercir, directament o a través d’una 
empresa externa, en qualsevol moment les funcions d’inspecció i avaluació del Servei Local 
de Teleassistència, sense perjudici dels mecanismes de control i seguiment que han 
d’establir els serveis socials municipals amb l’objectiu de vetllar per un correcte 
funcionament del servei. 
 
13.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
13.1.- 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. 
 
13.2.- 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. 
 
13.3.- El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions 
següents: 

 
13.3.a) 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. 
 
13.3.b) 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. 

 
13.4.- Correspon als Ens locals de la província de Barcelona, com a titulars de les dades de 
caràcter personal dels usuaris del servei de teleassistència, tenir-les degudament 
legalitzades i vetllar per a què l’empresa adjudicatària del Servei Local de Teleassistència 
ajusti la seva actuació a la normativa vigent en matèria de dades de caràcter personal. 
 
13.5.- Els Ens locals participants en el programa autoritzen a la Diputació de Barcelona, per 
a què en ús de les facultats que li atribueix el punt 12 de les presents Bases, pugui dur a 
terme estudis i enquestes en l’àmbit del servei de teleassistència. 
 
13.6.- Els Ens locals participants, com a responsables dels fitxers, autoritzen a la Diputació 
de Barcelona a subcontractar a un tercer per al tractament d’aquestes dades amb la finalitat 
exclusiva de realitzar estudis i enquestes en l’àmbit del servei de teleassistència. La 
Diputació de Barcelona formalitzarà mitjançant contracte la subcontractació, en el qual es 
faran constar les obligacions que assumeix l’empresa subcontractada en el tractament de 
les dades personals. L’esmentat contracte restarà a disposició dels Ens locals participants 
en el programa per a les comprovacions que consideri oportú realitzar. 
 
13.7.- Un cop finalitzats els treballs, 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 per a la 
realització del treball de camp previst al punt 13.3. 
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13.8.- 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 per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de 
Teleassistència–Any 2012” al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per al seu 
general coneixement. 
 
Tercer.- Facultar expressament a la Vice-presidenta 4a i Presidenta delegada l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès per a la formalització de 
quants documents i adopció de quantes resolucions siguin necessàries per al 
desenvolupament i execució del programa de teleassistència domiciliària IMSERSO-
FEMP-Diputació de Barcelona. 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
34.- Dictamen que proposa la renovació per al 2012 el conveni de 8 de setembre 
de 2006, signat amb el Consorci per al Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, 
que ha estat renovat i actualitzar anualment, en l’àmbit del control sanitari de les 
aigües de consum humà.- 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: 
 
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril (TRLMC), així com, la Llei 14/1986 de 25 d’abril, General de 
Sanitat, la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària a Catalunya (LOSC), i, 
finalment, la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de Protecció de la Salut (LPS), atorguen 
competències als ens locals en matèria de salut pública per tal de fomentar i protegir la 
salut de la seva població. 
 
És competència de la Diputació de Barcelona, en virtut del l’article 36 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), l’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis per a la prestació dels serveis que els són 
propis. 
 
El 23 de juliol de 1997, la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar 
un projecte pilot que es va desenvolupar en 22 municipis de la província i que va 
suposar que, a través de l’Àrea de Salut Pública i Consum s’endegués una línia de 
suport en matèria de control sanitari de l’aigua de consum humà.  
 
L’any 2006 es va establir un Conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya (ConGIAC), el qual s’ha anat renovant fins a la data 
present, en el pacte CINQUÈ el qual contempla la possibilitat de prorrogar-lo de forma 
anual amb aprovació expressa dels pactes SEGON i TERCER.  
 
Atès que segons l’informe tècnic emès, es proposa la renovació pel 2012 del 
mencionat conveni amb el ConGIAC per tal de continuar col·laborant en l’àmbit del 
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control sanitari de les aigües de consum humà conforme a les especificacions que tot 
seguit es detallaran en aquesta proposta. 
 
Atès que aquest informe tècnic es basa en el següent: 
 
- La col·laboració de la Diputació de Barcelona per al control de la qualitat sanitària 

de l’aigua, es tradueix en un tutelatge econòmic i tècnic integral d’una competència 
obligatòria dels municipis, en el qual s’inclou a més, la realització, interpretació, i si 
fos el cas, la comunicació dels riscs als municipis, d’aquelles analítiques que 
conforme a la pròpia normativa sectorial1, s’estableixen com a obligatòries en quant 
al nombre i tipologia de paràmetres microbiològics a analitzar per part dels 
municipis que porten a terme la seva pròpia gestió del cicle integral de l’aigua. 

- El resultat d’aquesta col·laboració ha estat avaluada molt positivament tant pel que 
fa a la qualitat tècnica de les analítiques, com pel que fa al temps de resposta i al 
coneixement del territori que tenen els tècnics que han participat en aquesta tasca. 
Fruit de tot això ha estat la consolidació d’aquest programa de suport per a 
municipis de menys de 5.000 habitants en l’àmbit d’aigües de consum humà.  

 
Això significa que aquest conveni no respon únicament a la realització de les 
analítiques, sinó que comportaria un valor afegit a la nostra actuació com seria la 
recollida in situ de cada mostra i per a cada municipi, i el seu transport fins aquell 
laboratori que, per raons de coordinació, rapidesa, eficàcia en la pressa de decisions 
davant situacions de risc i emergència que es pugui donar, les màximes garanties de 
compliment amb la normativa i de seguretat per als ciutadans. La distribució en el 
territori dels laboratoris dels municipis que participen de la ConGIAC és un element 
clau, ja que permet disminuir els costos de la recollida i trasllat de les mostres. 
Aquesta proximitat als municipis tutelats per la Diputació permet, també, una resposta 
molt ràpida quan es detecta un risc per a la salut per una possible contaminació de les 
aigües, situació davant la qual, segons la normativa sectorial, s’han de prendre 
mesures amb caràcter d’urgència, entre elles la presa i anàlisi d’una mostra de 
confirmació en les 24 hores següents. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la qualitat amb que cadascú intervé, així 
com la capacitat legal suficient per a continuar col·laborant mitjançant la renovació del 
present Conveni. 
 
Atès que hi crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària corresponent del vigent 
pressupost del Servei de Salut Pública per al 2012 per tal de fer efectiu el pagament 
de la despesa prevista. 
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidit per la Llei 
26/2010 (articles 108 i següents), del 13 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 

                                                      
1 Reial Decret estatal 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de 
consum humà. 
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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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat de Salut Pública i Consum eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels 
següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Renovar per al 2012 el Conveni de data 8 de setembre de 2006, signat amb 
el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (NIF. P-0800158H), que ha 
estat renovat i actualitzat anualment, en l’àmbit del control sanitari de les aigües de 
consum humà. 
 
Segon.- Actualitzar en el sentit que s'ha exposat els pactes de l’esmentat conveni, que 
per a l'any 2012, quedaran com segueix: 
 

“SEGON: El ConGIAC es compromet a: 
 

 Control analític de l’aigua: el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 
(ConGIAC), a través dels seus laboratoris, realitzarà la recollida i el transport fins als 
laboratoris, així com les anàlisis de mostres d’aigües de municipis de la província de 
Barcelona que tinguin establert acord de col·laboració amb la Diputació de Barcelona 
en matèria d’aigües de consum humà. 

 
L’assignació dels municipis així com el pla anual de mostreig s’elaborarà 
conjuntament entre el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 
(ConGIAC) i el Servei de Salut Pública. 
 
Fins a la implementació de l’aplicació informàtica específica per a la gestió del 
programa de suport tècnic per al control de la qualitat sanitària de l’aigua de consum 
humà, els punts bàsics de treball, el protocol de gestió de les mostres, paràmetres a 
analitzar, el procediment de comunicació de resultats i els preus de cada tipus 
d’anàlisis i de recollida i transport de mostres, es detallen a l’annex aprovat en la 
renovació 2011. Una vegada entri en funcionament l’aplicació informàtica, el laboratori 
haurà d’usar de forma habitual i obligatòria aquesta eina, d’acord amb els 
procediments que s’estableixin en el seu moment. 
 
Les activitats a realitzar estan sotmeses a variacions en funció de possibles canvis en 
la normativa en vigor. En aquest cas s’hauran de revisar els criteris de col·laboració 
mantenint en el possible el marc establert al conveni actual. 
 
Ambdues institucions designaran un tècnic propi, els quals es reuniran sempre que 
sigui necessari, per tal de fer un seguiment de les activitats dels programes pactats en 
aquest conveni. 
 

TERCER: La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 

1. Col·laborar, si s’escau, tècnicament en el projecte i activitats que s’acordin en el 
desenvolupament del present conveni. 

2. Abonar a la ConGIAC els costos de les activats detallades en el pacte SEGON 
d’aquest conveni, que per al 2012 suposa una quantitat màxima de 171.000 € IVA 
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inclòs imputats a l’aplicació pressupostària G/60401/313A0/25090 del pressupost de 
l’exercici 2012 de la Corporació, pel concepte de recollida, transport i anàlisi de les 
mostres d’aigües de consum. 

 
 Aquesta assignació pressupostària es modificable en funció de les activitats 

realitzades fins al mes d’octubre de 2012. 
 
 Els preus conveniats de les anàlisis de cada tipus de mostra i del servei de recollida 

de mostres seran els següents: 
- Els preus conveniats per anàlisi sense incloure l'I.V.A.: 

Control:        56,39 €  
Completa       970,57 € 
Aixeta del Consumidor:     37,62 € 
Aixeta del Consumidor amb metalls:  151,54 € 

- Servei de Recollida de mostres Preus conveniats per a la recollida de mostra 
sense incloure l’IVA: 
Preus establerts  per a la recollida de mostra sense incloure l'I.V.A.: 
Preu per quilòmetre:     0,26 € 
Preu per hora i home:   16,06 € 
Despeses varies per mostra:   0,92 € 

 
 Preus de paràmetres individuals que s’han d’analitzar d’acord amb la normativa vigent 

S’aplicaran els preus d’acord amb els preus aprovats per ConGIAC 
 
 Les activitats pactades seran executades des de l’1 de gener fins al  31 de desembre 

de 2012, no obstant, els efectes del conveni s’estendran fins a la seva total justificació 
que com a màxim serà en data 28 de febrer de 2013. 

 
 Per al cobrament en concepte de les anàlisis d’aigües realitzades, el Consorci per a la 

Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (ConGIAC) haurà de presentar factures 
trimestrals de les activitats de recollida, transport i anàlisis realitzades pel laboratori, 
amb una relació de les mostres analitzades on consti com a mínim el número de 
mostra segons criteris de codificació del Servei de Salut Pública, la data de recollida, 
el lloc, el municipi, el tipus d’anàlisi (ACI, ACI-M, ACN, ACP, anàlisi de confirmació, 
altres paràmetres necessaris d’acord amb la normativa vigent) i el preu. 

 
Les factures trimestrals s’hauran de presentar en el termini de 2 mesos a partir de 
l’acabament de cada trimestre natural”. 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de cent setanta-un mil 
(171.000) €, IVA inclòs, a que ascendeixen totes les activitats previstes i que aniran 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60401/313A0/25090 del pressupost de 
l’exercici 2012 del Servei de Salut Pública.  
 
Quart.- Notificar la present resolució al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya (ConGIAC)  per al seu coneixement i efectes. 
 
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, 
 


