Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN

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

14 de juny de 2012
Ordinària
11.05 hores del matí
11.15 hores del matí
Sala Prat de la Riba

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

Sr. Alberto Fernández Díaz
Sr. Josep Llobet Navarro
Sra. Mercè Conesa i Pagès
Sr. Antoni Fogué i Moya
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo
Sr. Xavier García Albiol
Sr. Ramon Riera Macia
Sr. Jordi Subirana i Ortells
Sr. Marc Castells i Berzosa
Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Sr. Josep Oliva i Santiveri
Sra. Mireia Solsona i Garriga
Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Sr. Josep Salom i Ges
Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura

SECRETÀRIA GENERAL
Sra. Petra Mahillo García
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps
INTERVENTORA GENERAL
Sra. Teresa Raurich Montasell
EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA
Il.lm.
Il.lm.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Alberto Villagrasa Gil

Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol
Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il.lma. Sra. Mercè Rius i Serra
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 31 de maig de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de
Barcelona en diversos Organismes.
Es dóna compte del decret següent:
3.- Decret de la Presidència, de 21 de maig de 2012, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs núm. 141/2012-C
interposat pels senyors A.C.G. i H.G.F. i la senyora M.C.G. contra la resolució que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i
perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5011, a
causa d’una substància líquida a la calçada.
Es dóna compte dels dictàmens següents:
4.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, que acorda la caducitat del recurs
núm. 529/2011 interposat per Cedinsa Eix Transversal Concessionària de la
Generalitat de Catalunya contra la Diputació de Barcelona, en haver transcorregut el
termini establert sense que aquella hagi formulat l’escrit de demanda.
5.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en
el procediment abreujat 73/2011, que desestima el recurs interposat pel senyor C.V.A.
contra la resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada en relació amb els danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a
la carretera BV-2415, a causa de la irrupció sobtada d’un senglar a la calçada.
6.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en
el procediment abreujat 545/2011-E, que desestima el recurs interposat per l’entitat
asseguradora Caser S.A. contra la resolució que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys materials i personals
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BP-5107, a causa de la irrupció
sobtada d’un senglar a la calçada.
7.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el
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procediment abreujat 546/2010, que desestima el recurs interposat pel senyor C.A.G. i
Mapfre Familiar, S.A. contra la resolució que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys i perjudicis derivats de
l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1435, a causa de la irrupció sobtada d’un
senglar a la calçada.
8.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el
procediment abreujat 122/2010-A, que desestima el recurs interposat pel senyor
Y.Z.M. contra la resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada en relació amb els danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a
la carretera BV-1462, a causa de la irrupció sobtada d’un senglar a la calçada.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Contractació
9.- Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació de
veu de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Servei telefonia fixa) amb l’empresa
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, amb NIF A-82018474, corresponent a la Direcció de
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.
10.- Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació de
veu de la Diputació de Barcelona (Lot 2 Serveis comunicacions mòbils) amb
l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb NIF A-78923125,
corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.
11.- Dictamen que proposa penalitzar a l’empresa UNIPOST, SAU, amb NIF A62690953, per compliment defectuós de les prestacions dels serveis postals a la
Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, corresponent a la
Subdirecció de Logística.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Oficina de Mercats i Fires Locals
12.- Dictamen que proposa l’aprovació del préstec de carpes 3x3 a diversos ens locals
de la província i del conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i aquests ens locals per a l’ús de dites carpes a les fires locals i els mercats
singulars a celebrar durant els mesos de juny a desembre de 2012.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Oficina de Difusió Artística
13.- Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores de subvencions per al
segon semestre de 2012 en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa
d’Espais Escènics Municipals.
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Gerència de Serveis d’Educació
14.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’Annex del conveni específic 09X49139
“Mobiliari per a casal i escola bressol La Torrassa” subscrit amb l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat en el marc del Pla de Concertació 2008-2011, que comporta
una reducció econòmica de quaranta-quatre mil nou-cents tretze euros amb vint
cèntims (-44.913,20) €, de la subvenció concedida l’any 2009.
15.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’Annex específic 09X49127 “Remodelació
escola d’adults de Santfeliu”, subscrit amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en
el marc del Pla de Concertació 2008-2011, que comporta una reducció econòmica de
cent trenta-dos mil set-cents noranta-tres euros amb deu cèntims (-132.793,10) €, de
la subvenció concedida l’any 2009.
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 l’Ajuntament de
Vic, en resolució de l’expedient núm. 2012/2230
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. I.V.F.,
en resolució de l’expedient núm. 2012/2308.
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Construccions Icart, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2012/2598.
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Restaurant
Font Negra, en resolució de l’expedient núm. 2012/2641.
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.B.C., en
resolució de l’expedient núm. 2012/2669.
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Bages, en resolució de l’expedient núm. 2012/2680.
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de HabitatgeEntorn SCCL., en resolució de l’expedient núm. 2012/2703.
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. R.G.S., en
resolució de l’expedient núm. 2012/2913.
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Fonollosa, en resolució de l’expedient núm. 2012/3055.
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Club
Aeromodelisme Els Cards, en resolució de l’expedient núm. 2012/3350.
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26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.I.C., en
resolució de l’expedient núm. 2012/3359.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.R.R., en
resolució de l’expedient núm. 2012/3525.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
28.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’error detectat en el apartat
primer de la part resolutiva del dictamen de la Junta de Govern de data 26 d’abril de
2012, on va aprovar-se l’adjudicació de l’expedient de contractació de la concessió
administrativa per a gestionar els equipaments d’El Bellver i l’Agustí al parc natural del
Montseny.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania
29.- Dictamen que proposa aprovar la signatura de dos convenis de col·laboració,
l’objecte de cadascun dels quals és assegurar, durant l’any 2012, la prestació dels
serveis d’informació i assessorament jurídic especialitzat en matèria d’estrangeria a la
demarcació de la província de Barcelona: un d’aquests convenis es signa entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants de Catalunya
(AMIC), amb l’aportació econòmica de cent vint-i-quatre mil setanta-cinc (124.075) €
per part de la Diputació de Barcelona; l’altre conveni es signa entre la Diputació de
Barcelona i l’Associació per a l’orientació, formació i inserció dels treballadors
estrangers (CITE) amb una aportació econòmica per part de la Diputació de Barcelona
de cent vint-i-quatre mil setanta-cinc (124.075) €.
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 31 de maig 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.- 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.
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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
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.
A la vista, doncs, de les noves propostes efectuades, es proposa modificar la
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.- Acordar la designació de les persones que s’indiquen en cadascun dels
organismes públics que es relacionen a continuació:
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1.- Fundació Privada Institut d’Economia de Barcelona (NIFG64842446)
Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la
Fundació Privada Institut d’Economia de Barcelona, correspon al seu
President, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, d’acord amb l’article 13 dels
propis Estatuts de la Fundació.
Segon.- Es designa com a persona suplent del President, per absència
d’aquest, el Sr. Jordi Roca Ventura, Coordinador de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns.
Tercer.- Proposar al Patronat de la Fundació que el Sr. Jordi Roca Ventura
s’integri com a membre en representació de la Diputació de Barcelona en el
Comitè Executiu.
2.- Comitè Organitzador del 15è campionat de Natació , Barcelona 2013
La Junta de Govern en la sessió del dia 10.11.2011 (ref. 640/11) va acordar
designar les dues persones per representar a la Diputació de Barcelona en el
Comitè Organitzador.
Per assegurar la nostra participació en els temes a tractar des del Comitè, i que
la Diputació pugui assistir a les sessions que es convoquin, es considera oportú
nomenar dues persones per substituir, en cas d’absència, els titulars designats.
Per tant, la representació quedarà de la següent manera:
Representant titular: Sr. Josep Salom Ges
Representant suplent: Sr. Jordi Cavero Buscató
Representant titular: Sr. Jordi Subirana Ortells
Representant suplent: Sra. Marta Escribà Martínez
La representació en el Comitè Executiu, no es veu alterada i, per tant, continua
com a representant el Sr. Jordi Cavero Buscató.
3.- Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fundació Privada (G60754223)
La Diputació de Barcelona està representada en el Comitè Executiu de la
Fundació del Gran Teatre del Liceu, pel seu President, l’Excm. Sr. Salvador
Esteve Figueras.
Havent-se convocat una sessió del Comitè per al proper dia 3 de juliol de 2012 i
resultant que per motius d’agenda el President no podrà assistir, i en considerarse d’interès el temes a tractar i la presència de la Diputació en aquesta sessió,
s’acorda:
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Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè Executiu de la
Fundació del Gran Teatre del Liceu, només per a la sessió del dia 3.7.2012, al
Diputat Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares.
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.- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
3.- Decret de la Presidència, de 21 de maig de 2012, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs núm.
141/2012-C interposat pels senyors A.C.G. i H.G.F. i la sra. M.C.G. contra la
resolució que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la
carretera BV-5011, a causa d’una substància líquida a la calçada.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada
del present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 141/2012-C, procediment
abreujat, interposat pels senyors A.C.G., M.C.G. i H.G.F. contra la resolució, de data
27 de gener de 2012, que va desestimar de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l'accident de circulació sofert
per la senyora Chaves i el senyor González el dia 24 de juliol de 2010 a la carretera
BV-5011 a causa, segon els reclamants, de l'existència d'una substància líquida sobre
la calçada.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat i
procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació de la
Corporació en el recurs esmentat.
En data 3 de maig de 2012, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España (en endavant Zurich)
com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té
subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de
responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació
en els processos jurisdiccionals que es suscitin envers aquesta matèria.
Atès que Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i Cardona, advocat de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada
Cuatrecases per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència,
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escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita
companyia.
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
141/2012-C, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona
interposat pels senyors A.C.G., M.C.G. i H.G.F. contra la resolució de data 27 de gener
de 2012, que va desestimar de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys i perjudicis derivats de l'accident de circulació sofert per la senyora Chaves
el dia 24 de juliol de 2010 a la carretera BV-5011 a causa de l'existència d'una
substància líquida sobre la calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 9 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 141/2012-C, a Zurich, la qual ho farà,
respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i Cardona i el procurador
dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec
Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té
subscrita amb dita Companyia asseguradora.
4.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, que acorda la caducitat del
recurs núm. 529/2011 interposat per Cedinsa Eix Transversal Concessionària de
la Generalitat de Catalunya contra la Diputació de Barcelona, en haver
transcorregut el termini establert sense que aquella hagi formulat l’escrit de
demanda.- 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 23 de febrer de 2012, va acordar donarse per assabentada del decret de la Presidència, de 27 de gener de 2012, pel qual
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 529/2011 interposat per Cedinsa Eix
Transversal Concessionària de la Generalitat de Catalunya contra el decret de la
Diputació de Barcelona que desestimava el recurs de reposició interposat contra
l’acord d’autorització de les obres d’ampliació de la C-25 amb afecció de la carretera
C-154, als termes municipals de Vic i Gurb.
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Vista la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona
per la qual es declara la caducitat del recurs núm. 529/11, ja que no s’ha presentat
l’escrit de demanda en el termini de 20 dies establert per fer-ho.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona, de 20 d’abril de 2012, que declara la caducitat del
recurs contenciós administratiu núm. 529/2011, interposat per Cedinsa Eix Transversal
Concessionària de la Generalitat de Catalunya contra el decret de la Diputació de
Barcelona que desestimava el recurs de reposició interposat contra l’acord
d’autorització de les obres d’ampliació de la C-25 amb afecció de la carretera C-154,
als termes municipals de Vic i Gurb, en haver transcorregut el termini de 20 dies sense
que s’hagi formulat escrit de demanda. En conseqüència, i un cop ferma l’esmentada
resolució, s’ordena l’arxiu del corresponent recurs.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
5.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11
de Barcelona, en el procediment abreujat 73/2011, que desestima el recurs
interposat pel senyor C.V.A. contra la resolució que desestimava la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys materials
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2415, a causa de la
irrupció sobtada d’un senglar 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. 11 de Barcelona ha dictat sentència en el
procediment abreujat 73/2011 que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor C.V.A. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, d’11 de
novembre de 2010, per la qual es desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada en relació amb els danys materials derivats de l’accident que va
tenir lloc a la carretera BV-2415 a causa de la irrupció sobtada d’un senglar a la
calçada.
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Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en 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, d’una banda, la via on es va
produir l’accident és una carretera convencional, per la qual cosa, no existeix obligació
de tancament; i d’altra, queda acreditat que la referida carretera estava degudament
senyalitzada de la presència d’animals en llibertat; 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, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona en el
procediment abreujat 73/2011, que desestima el recurs interposat pel senyor C.V.A.
contra la resolució de la Diputació de Barcelona, d’11 de novembre de 2010, per la
qual es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació
amb els danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2415
a causa de la irrupció sobtada d’un senglar a la calçada.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 11 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
6.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15
de Barcelona, en el procediment abreujat 545/2011-E, que desestima el recurs
interposat per l’entitat asseguradora Caser S.A. contra la resolució que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació
amb els danys materials i personals derivats de l’accident que va tenir lloc a la
carretera BP-5107, a causa de la irrupció sobtada d’un senglar 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. 15 de Barcelona ha dictat sentència en el
procediment abreujat 545/2011-E que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per l’entitat asseguradora Caser S.A. contra la resolució de la Diputació de
Barcelona per la qual es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada en relació amb els danys materials i personals derivats de l’accident que va
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tenir lloc a la carretera BP-5107, a causa de la irrupció sobtada d’un senglar a la
calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en 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, d’una banda, la via on es va
produir l’accident és una carretera convencional, per la qual cosa, no existeix obligació
de tancament; i d’altra, queda acreditat que la referida carretera estava degudament
senyalitzada de la presència d’animals en llibertat; 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, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el
procediment abreujat 545/2011, que desestima el recurs interposat per l’entitat
asseguradora Caser S.A. contra la resolució de la Diputació de Barcelona per la qual
es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb
els danys materials i personals derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera
BP-5107, a causa de la irrupció sobtada d’un senglar a la calçada.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
7.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona, en el procediment abreujat 546/2010, que desestima el recurs
interposat pel senyor C.A.G. i Mapfre Familiar, S.A. contra la resolució que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació
amb els danys i perjudicis derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera
BV-1435, a causa de la irrupció sobtada d’un senglar 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. 3 de Barcelona ha dictat sentència en el
procediment abreujat 546/10 que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor C.A.G. i Mapfre Familiar, S.A. contra la resolució de la Diputació
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de Barcelona, de 23 de setembre de 2010, per la qual es desestimava la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent en relació amb els danys i
perjudicis derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1435 a causa de la
irrupció d’un senglar a la calçada; i així mateix, contra la Societat de Caçadors de
Santa Eulàlia de Ronçana com a codemandada.
D’acord amb els fonaments de dret que consten en 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, pel que fa a la Diputació, es considera que
la via on es va produir l’accident és una carretera convencional, per la qual cosa, no
existeix obligació de tancament, i que queda acreditat que la referida carretera estava
degudament senyalitzada de la presència d’animals en llibertat. Per tant, no es donen
els supòsits legalment exigits per determinar la responsabilitat patrimonial de
l’administració pública. Quant a la codemandada, es conclou que el senglar procedia
de la reserva de caça de la qual és titular ja que els límits del coto no es trobaven
vallats, per la qual cosa se la considera responsable única.
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, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona en el
procediment abreujat 546/10 –relatiu al recurs interposat pel senyor C.A.G. i Mapfre
Familiar, S.A. contra la Diputació de Barcelona i la Societat de Caçadors de Santa
Eulàlia de Ronçana en relació amb la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera
BV-1435 a causa de la irrupció d’un senglar a la calçada–, sentència mitjançant la qual
condemna la Societat de Caçadors de Santa Eulàlia de Ronçana al pagament dels
danys i desestima el recurs respecte a la Diputació de Barcelona.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
8.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, en el procediment abreujat 122/2010-A, que desestima el recurs
interposat pel senyor Y.Z.M. contra la resolució que desestimava la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys materials
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1462, a causa de la
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irrupció sobtada d’un senglar 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 sentència en el
procediment abreujat 122/2010-A que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor Y.Z.M. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 17 de
desembre de 2009, per la qual es desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada en relació amb els danys materials derivats de l’accident que va
tenir lloc a la carretera BV-1462, a causa de la irrupció sobtada d’un senglar a la
calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que no resulta acreditada la concurrència efectiva de tots els
requisits normativament exigits per determinar el naixement de la responsabilitat
patrimonial, en particular el relatiu a la relació de causalitat o nexe causal entre el dany
produït i el funcionament del servei públic.
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, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el
procediment abreujat 122/2010-A, que desestima el recurs interposat pel senyor
Y.Z.M. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 17 de desembre de 2009,
per la qual es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en
relació amb els danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera
BV-1462, a causa de la irrupció sobtada d’un senglar a la calçada.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Contractació
9.- Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació
de veu de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Servei telefonia fixa) amb l’empresa
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, amb NIF A-82018474, corresponent a la Direcció
de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que es va adjudicar la contractació relativa als Serveis de telecomunicació de veu
de la Diputació de Barcelona (lot 1: Servei telefonia fixa) per acord del Ple de data 13
de setembre de 2007, mitjançant concurs, a l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
SAU (CIF A82018474), amb vigència des de l‘1 de novembre de 2007 al 31 d’octubre
de 2011, pels preus unitaris oferts i un import total estimatiu de 6.368.000 € (IVA
inclòs), dels quals 5.400.000 € corresponien a la Diputació de Barcelona i 968.000 € a
l’Organisme de Gestió Tributaria, i que es va formalitzar mitjançant contracte en data 3
d’octubre de 2007.
Atès que, d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, el contracte de referència es regeix pel
Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (TRLCAP).
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a
revisió (tots llevat tarifes per consum) es van actualitzar en un +6,2% i en un -1,0%
amb efectes 1 d’octubre de 2008 i 1 d’octubre de 2009, respectivament.
Atès que la Llei 26/09, de 23 de desembre de 2009, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2010 (BOE de 24-12-2009), va establir un increment del tipus impositiu de
l’IVA a partir de l’1 de juliol de 2010.
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a
revisió es van actualitzar en un +2,1% a partir de l’1 d’octubre de 2010, per variació de
l’IPC.
Atès que la clàusula 1e) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la
contractació de referència estableix que “el contracte tindrà una durada de quatre anys
i serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència,
incloses les pròrrogues, pugui excedir de sis anys”.
Atès que la Junta de Govern, reunida el 27 d’octubre de 2011, va acordar de prorrogar
el contracte de referència, des de l’1 de novembre de 2011 fins al 31 d’octubre de
2012, pels imports unitaris (18% d’IVA inclòs) detallats a continuació:
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
Preus per extensió tradicional
Xarxa Corporativa
Extensió Digital Analògica
Extensió Digital Normal
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18,020000
27,300000

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
Preus per extensió tradicional
Extensió Digital Avançada
Dependències no integrades Extensió Analògica
Extensió Digital Normal
Extensió Digital Avançada
Sistema KIRK
Extensió Digital Avançada
Preus per extensió migrada
Xarxa Corporativa
Extensió Estàndard
Extensió Avançada
Dependències no integrades Extensió Estàndard
Extensió Avançada
Sistema DECT
Extensió Avançada
Preus per extensió
Preu unitari per extensió en cas de trasllat a una altra seu
Tarifes per consum
Metropolità
Mòbil
Provincial
Interprovincial
Internacional

34,940000
25,120000
42,590000
54,050000
56,780000

19,660000
38,220000
29,480000
63,330000
64,970000
152,880000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,001689

i per un import total estimatiu d’1.450.847,05 € 18% d’IVA inclòs (1.171.409,37 € de la
Diputació de Barcelona i 279.437,68 € de l’ORGT).
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a
revisió es van incrementar en un 3,1% a partir de l’1 d’octubre de 2011, per variació de
l’IPC.
Atès que el director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, amb el vistiplau
del President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, en data 21 de març de
2012 va signar la sol·licitud de la pròrroga del contracte per l’any restant i la va
justificar tal com es transcriu literalment a continuació:
“Els motius que justifiquen l’esmentada pròrroga són els que seguidament es
detallen:
La Junta de Govern en data 27 d’octubre de 2011 va aprovar la pròrroga de mutu
acord amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, amb efectes d’1 de
novembre de 2011 a 31 d’octubre de 2012.
D’acord amb la clàusula 1e) del Plec de Clàusules Administratives Particulars
l’esmentat contracte es pot prorrogar per un any més, i atès que els preus del
contracte vigent continuen essent avantatjosos i ajustats als preus actuals de
mercat i que en l’actualitat s’està preparant la documentació necessària per iniciar
la nova contractació, es sol·licita la present pròrroga per tal de poder garantir la
continuïtat del servei.”
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Atès que, mitjançant escrit de data 13 d’abril de 2012, enregistrat d’entrada en el
Servei de Contractació amb data 18 d’abril de 2012, el director de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius tramet l’escrit del legal representant de l’empresa
Telefónica de España, SAU, de data 20 de març de 2012, pel qual comunica el seu
interès per prorrogar el contracte de referència en els termes proposats.
Atès que, segons consta a l’escrit esmentat en el punt anterior, el servei promotor
estima en 1.491.634,08 € (18% IVA inclòs) la despesa generada per la pròrroga de
referència i indica que s’haurà d’imputar segons el següent detall:
- Xarxa Corporativa, per un import estimatiu d’1.203.817,68 €:
200.636,28 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300.926A0.22203 de 2012
1.003.181,40 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300.926.222 de 2013
- ORGT, per un import estimatiu de 287.816,40 €:
47.969,40 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 22203 de 2012
239.847 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 222 de 2013
i que, per tant, és d’aplicació el que disposa l'article 174 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març.
Atès que els preus unitaris vigents subjectes a revisió podran ser actualitzats d’acord
amb l’establert a la clàusula 1o) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que
regeix la contractació.
Atès que de conformitat amb l’exposat anteriorment es considera oportú prorrogar de
mutu acord amb l’adjudicatari el contracte de referència.
Vist l’apartat 3.1 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva a la Junta de Govern, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Prorrogar, de mutu acord amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
(CIF A82018474), amb efectes d’1 de novembre de 2012 a 31 d’octubre de 2013, la
vigència del contracte formalitzat en data 3 d’octubre de 2007 corresponent als Serveis
de telecomunicació de veu de la Diputació de Barcelona (lot 1: Servei telefonia fixa),
pels imports unitaris (18% d’IVA) detallats a continuació:
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TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
Preus per extensió tradicional
Extensió Digital Analògica
Xarxa Corporativa
Extensió Digital Normal
Extensió Digital Avançada
Dependències no integrades Extensió Analògica
Extensió Digital Normal
Extensió Digital Avançada
Sistema KIRK
Extensió Digital Avançada
Preus per extensió migrada
Xarxa Corporativa
Extensió Estàndard
Extensió Avançada
Dependències no integrades Extensió Estàndard
Extensió Avançada
Sistema DECT
Extensió Avançada
Preus per extensió
Preu unitari per extensió en cas de trasllat a una altra seu
Tarifes per consum
Metropolità
Mòbil
Provincial
Interprovincial
Internacional

18,560000
28,150000
36,040000
25,900000
43,900000
55,730000
58,540000

20,270000
39,400000
30,390000
65,290000
66,990000
157,610000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,001689

d’acord amb la sol·licitud del director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
de data 21 de març de 2012 i l’escrit del legal representant de l’empresa contractista
de 20 de març de 2012 i de conformitat amb la clàusula 1e) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeix la contractació.
Segon.- Declarar plurianual la despesa, estimada en 1.491.634,08 € (18% IVA inclòs),
generada per la pròrroga de referència, d'acord amb el que estableix l'article 174 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i imputar-la segons el següent detall:
- Xarxa Corporativa, per un import estimatiu d’1.203.817,68 €:
200.636,28 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300.926A0.22203 de 2012
1.003.181,40 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300.926.222 de 2013
- ORGT, per un import estimatiu de 287.816,40 €:
47.969,40 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 22203 de 2012
239.847 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 222 de 2013
tot tenint en compte que els preus unitaris vigents subjectes a revisió podran ser
actualitzats d’acord amb l’establert a la clàusula 1o) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeix la contractació.
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Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa contractista, amb domicili a
Barcelona, Pl. d'Ernest Lluch i Martín, Edifici Diagonal 00, planta 21, (08019), per al
seu coneixement i efectes.
10.- Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació
de veu de la Diputació de Barcelona (Lot 2 Serveis comunicacions mòbils) amb
l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb NIF A-78923125,
corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist que es va adjudicar la contractació relativa als serveis de telecomunicació de veu
de la Diputació de Barcelona (lot 2: Serveis comunicacions mòbils) per acord del Ple
de data 13 de setembre de 2007, mitjançant concurs, a l’empresa TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA, SAU (CIF A78923125), amb vigència des de l‘1 de novembre de
2007 a 31 d’octubre de 2011, pels preus unitaris oferts i un import total estimatiu de
1.832.000 € (IVA inclòs), dels quals 1.760.000 € corresponien a la Diputació de
Barcelona i 72.000 € a l’Organisme de Gestió Tributaria i que es va formalitzar
mitjançant contracte en data 3 d’octubre de 2007.
Atès que, d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, el contracte de referència es regeix pel
Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (TRLCAP).
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a
revisió (tots llevat tarifes per consum) es van actualitzar en un +6,2% i en un -1,0%
amb efectes 1 d’octubre de 2008 i 1 d’octubre de 2009, respectivament.
Atès que per decret, de data 9 de març de 2010, es va aprovar una ampliació de
132.837,43 € (16% d’IVA inclòs) en la despesa prevista per a la corporació.
Atès que la Llei 26/09, de 23 de desembre de 2009, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2010 (BOE de 24-12-2009), va establir un increment del tipus impositiu de
l’IVA a partir de l’1 de juliol de 2010.
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a
revisió es van actualitzar en un +2,1% a partir de l’1 d’octubre de 2010, per variació de
l’IPC.
Atès que per decret de data 15 de febrer de 2011, tot actualitzant el nombre de
terminals existents, es va tornar a ampliar la despesa generada per la Diputació, en
aquest cas en 25.000 € (18% d’IVA inclòs).
Atès que la clàusula 1e) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la
contractació de referència estableix que “el contracte tindrà una durada de quatre anys
i serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència,
incloses les pròrrogues, pugui excedir de sis anys”.

19/93

Atès que la Junta de Govern, reunida el 27 d’octubre de 2011, va acordar de prorrogar
el contracte de referència, des de l’1 de novembre de 2011 fins al 31 d’octubre de
2012, pels imports unitaris (18% d’IVA inclòs) detallats a continuació:
Telefónica Móviles España SAU
Quota mensual
per extensió (€)
Preus
Consum mínim
Blackberry
UMTS/HSDPA (100 Mb Inclosos
en quota)
Tarifes per consum

5,070000
29,130000
15,200000
Preu / segon % descompte

A mòbil corporatiu
0,000000
0
A fix corporatiu.
0,000000
0
A mòbil no corporatiu operador
0,000000
0
adjudicatari
A mòbil no corporatiu altres
0,000000
0
operadors.
A fix nacional
0,000000
0
Rebudes en itinerancia
0,004486
0
En itinerancia
0,014485
0
Internacional
0,005056
0
Missatge a Mòbils
0,118000
0
UMTS/HSDPA Preu /Mb
0,472000
0
Tarifa
Preu/trucada % descompte
0,202669
0
Establiment de trucada

Preu / segon
amb descompte
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,004486
0,014485
0,005056
0,118000
0,472000
Preu / trucada
0,202669

i per un import total estimatiu de 741.304,99 € 18% d’IVA inclòs (682.654,40 € de la
Diputació de Barcelona i 58.650,59 € de l’ORGT).
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a
revisió es van incrementar en un 3,1% a partir de l’1 d’octubre de 2011, per variació de
l’IPC.
Atès que el director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, amb el vistiplau
del President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, en data 21 de març de
2012 va signar la sol·licitud de la pròrroga del contracte per l’any restant i la va
justificar tal com es transcriu literalment a continuació:
“Els motius que justifiquen l’esmentada pròrroga són els que seguidament es
detallen:
La Junta de Govern en data 27 d’octubre de 2011 va aprovar la pròrroga de mutu
acord amb l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb efectes d’1 de
novembre de 2011 a 31 d’octubre de 2012.
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D’acord amb la clàusula 1e) del Plec de Clàusules Administratives Particulars
l’esmentat contracte es pot prorrogar per un any més, i atès que els preus del
contracte vigent continuen essent avantatjosos i ajustats als preus actuals de
mercat i que en l’actualitat s’està preparant la documentació necessària per iniciar
la nova contractació, es sol·licita la present pròrroga per tal de poder garantir la
continuïtat del servei.”
Atès que, mitjançant escrit de data 13 d’abril de 2012, enregistrat d’entrada en el
Servei de Contractació amb data 18 d’abril de 2012, el director de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius tramet l’escrit del legal representant de l’empresa
Telefónica Móviles España, SAU, de data 20 de març de 2012, pel qual comunica el
seu interès per prorrogar el contracte de referència en els termes proposats.
Atès que, segons consta a l’escrit esmentat en el punt anterior, el servei promotor
estima en 754.014,96 € (18% IVA inclòs) la despesa generada per la pròrroga de
referència -calculada tenint en compte el nombre actual de terminals, el qual ha anat
evolucionant segons s’ha anat reflectint en els decrets d’ampliació de despesa
esmentats abans- i indica que s’haurà d’imputar segons el següent detall:
- Xarxa Corporativa, per un import estimatiu de 688.517,52 €:
114.752,92 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300.926A0.22203 de 2012
573.764,60 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300.926.222 de 2013
- ORGT, per un import estimatiu de 65.497,44 €:
10.916,24 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 22203 de 2012
54.581,20 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 222 de 2013
i que, per tant, és d’aplicació el que disposa l'article 174 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març.
Atès que els preus unitaris vigents subjectes a revisió podran ser actualitzats d’acord
amb l’establert a la clàusula 1o) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que
regeix la contractació.
Atès que de conformitat amb l’exposat anteriorment es considera oportú prorrogar de
mutu acord amb l’adjudicatari el contracte de referència.
Vist l’apartat 3.1 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva a la Junta de Govern, l’adopció
dels següents
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ACORDS
Primer.- Prorrogar de mutu acord amb l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,
SAU (CIF A78923125), amb efectes d’1 de novembre de 2012 a 31 d’octubre de 2013
la vigència del contracte formalitzat en data 3 d’octubre de 2007 corresponent als
serveis de telecomunicació de veu de la Diputació de Barcelona (lot 2: Serveis
comunicacions mòbils), pels imports unitaris (18% IVA) detallats a continuació:
Telefónica Móviles España SAU
Quota mensual
per extensió (€)
Preus
Consum mínim
Blackberry
UMTS/HSDPA
(100
Inclosos en quota)
Tarifes per consum

5,230000
30,050000
Mb

15,660000
Preu / segon % descompte

A mòbil corporatiu
0,000000
0
A fix corporatiu.
0,000000
0
A mòbil no corporatiu operador
0
0,000000
adjudicatari
A mòbil no corporatiu altres
0
0,000000
operadors.
A fix nacional
0,000000
0
Rebudes en itinerancia
0,004486
0
En itinerancia
0,014485
0
Internacional
0,005056
0
Missatge a Mòbils
0,118000
0
UMTS/HSDPA Preu /Mb
0,472000
0
Tarifa
Preu/trucada % descompte
0,208951
0
Establiment de trucada

Preu / segon amb
descompte
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,004486
0,014486
0,005055
0,118000
0,472000
Preu / trucada
0,208951

d’acord amb la sol·licitud del director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
de data 21 de març de 2012 i l’escrit del legal representant de l’empresa contractista
de 20 de març de 2012 i de conformitat amb la clàusula 1e) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeix la contractació.
Segon.- Declarar plurianual la despesa, estimada en 754.014,96 € (18% IVA inclòs),
generada per la pròrroga de referència, d'acord amb el que estableix l'article 174 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i imputar-la segons el següent detall:
- Xarxa Corporativa, per un import estimatiu de 688.517,52 €:
114.752,92 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300.926A0.22203 de 2012
573.764,60 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300.926.222 de 2013
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- ORGT, per un import estimatiu de 65.497,44 €:
10.916,24 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 22203 de 2012
54.581,20 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 222 de 2013
tot tenint en compte que els preus unitaris vigents subjectes a revisió podran ser
actualitzats d’acord amb l’establert a la clàusula 1o) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeix la contractació.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa contractista, amb domicili a
Barcelona, Pl. d'Ernest Lluch i Martín, Edifici Diagonal 00, (08019), per al seu
coneixement i efectes.
11.- Dictamen que proposa penalitzar a l’empresa UNIPOST, SAU, amb NIF A62690953, per compliment defectuós de les prestacions dels serveis postals a la
Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, corresponent a la
Subdirecció de Logística.- 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 l’expedient relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de
Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, adjudicat definitivament per dictamen del
Ple de la Diputació de Barcelona de data 25 de novembre de 2010, mitjançant
procediment obert amb pluralitat de criteris de valoració i subjecte a regulació
harmonitzada, a l’empresa UNIPOST, SAU (CIF A-62690953), amb efectes d’1 de
gener de 2011 a 31 de desembre de 2014, per un import estimatiu quadriennal de
21.711.498 € (IVA inclòs) i formalitzat mitjançant contracte en data 13 de desembre de
2010, prèvia constitució de la garantia definitiva d’import 920.125,68 €, en data 26
d’octubre de 2010, a la Tresoreria d’aquesta Corporació, mitjançant valors de l’entitat
BANESTO i que correspon a l’assentament núm.1000215465.
Atès l’informe de la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de
Logística, com a responsable del contracte pel que fa a la Diputació de Barcelona, i del
Subdirector de Logística, de data 17 d’abril de 2012, presentat en el Servei de
Contractació el 20 d’abril d’enguany, el text íntegre del qual es transcriu a continuació:
“
 MARC NORMATIU DEL CONTRACTE:
El marc normatiu que empara el contracte de serveis postals de la Diputació de
Barcelona amb l’empresa UNIPOST, SAU és el següent:
- Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) aprovat pel Ple de la Diputació de
Barcelona en data 27 de maig de 2010.
- Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) de la Subdirecció de Logística.
així com les disposicions legislatives genèriques en la matèria:
- Llei 43/2010, de 30 de desembre, del Servei Postal Universal, dels drets dels usuaris i
del mercat postal.
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- Llei 24/1998, de 13 de juliol, de Servei Postal Universal.
- Reial Decret 503/2007, de 20 d’abril, de modificació del Reglament de Serveis Postals.
- Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, d’aprovació del Reglament de Serveis
Postals.
 REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES PENALITZACIONS:
Entre el conjunt de normes i documents esmentats que regeixen el contracte de serveis
postals, dues clàusules del PCAP concreten el règim aplicable a les penalitzacions. Es
tracta de les clàusules 1.24) i 1.25).
A) La clàusula 1.24) del PCAP especifica que una de les causes de resolució del
contracte serà:
“ (...)
- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa
la clàusula següent referida a les penalitzacions.”
B) La clàusula 1.25) del PCAP diu expressament:
“Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran
al contractista les penalitzacions següents:
Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de
les condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al contracte,
s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà de
ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.
L’adjudicatari indemnitzarà al centre de facturació corresponent de l’òrgan contractant
per les incidències i pèrdues dels objectes que se li confiïn amb el caràcter de
certificat o registrat i el Certificat Plus, així com per l’incompliment de la recollida de
correspondència en els horaris establerts i pels incompliments que es descriuen a
continuació, que ascendirà a les següents quantitats:
1. Per la pèrdua d’un objecte certificat o registrat o Certificat Plus:........5 cops l’import
del servei.
2. Pel lliurament fora de termini d’una tramesa urgent:.......................Devolució import.
3. Per cada dia d’incompliment de recollida de la correspondència en el punt i horari
establert:...........................................................................................................100 €.
4. (...) Exclusiu Certificat Plus.
Les penalitats per demora i les altres penalitats, previstes de forma específica en aquest
plec, s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes
previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la LCSP, sens perjudici de l’aplicació per al
cobrament de les penalitats i de les indemnitzacions del procediment previst en el
Reglament general de recaptació.”
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De les dues clàusules esmentades es dedueix que hi ha tres tipus de conseqüències
jurídiques aplicables als supòsits d’incidències produïdes en l’execució del contracte:
1) Resolució del contracte.
2) Imposició d’una penalització.
3) Reclamació d’una indemnització.
 TIPUS D’INCIDÈNCIES I CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES:
En l’execució del contracte de serveis postals s’han detectat una sèrie d’incidències
relacionades amb determinades trameses postals que són alienes al normal
funcionament del servei contractat. Aquestes incidències es classifiquen en funció del
tipus d’actuació, el qual ve donat per la gravetat dels fets en relació al perjudici que
provoca a la Diputació de Barcelona, així com per la distinta conseqüència jurídica
aparellada a cadascuna d’aquestes actuacions de funcionament anormal del servei.
Els tipus d’incidències, doncs, es classifiquen en incompliments de les obligacions
contractuals, en compliments defectuosos de la prestació i en supòsits subjectes a
indemnització.
A) Hi ha supòsits que impliquen un incompliment de les obligacions contractuals i,
per tant, un elevat perjudici a la Diputació de Barcelona.
1– Falta de la relació dels enviaments amb el necessari codi de referència per fer el
seguiment en la pàgina web.
2 supòsits (NTF009201100011244; NTF009201100011245)
La clàusula 1.10), apartat 4.1) del PCAP, determina que l’empresa contractista ha
d’adscriure a l’execució del contracte determinants mitjans, entre els quals es troba:
“Pàgina web, o qualsevol altre sistema mecanitzat que permeti als diferents centres i
dependències elaborar els albarans per al dipòsit de trameses, així com realitzar el
seguiment i control de les trameses registrades, (...).”
Si els centres de la Diputació no disposen del codi de referència necessari per a accedir
a la pàgina web i als programes informàtics d’UNIPOST, SAU, s’impossibilita realitzar el
corresponent seguiment i control de les trameses.
2– Justificant de recepció sense data de lliurament al destinatari.
1 supòsit (NTF009201100009773)
La clàusula 6.2.2 del PPT, estableix que el justificant de recepció es retornarà al remitent
emplenat convenientment.
La data de lliurament de l’enviament postal és una dada bàsica que ha d’aparèixer al
justificant de recepció, perquè resulta imprescindible als efectes de fixar els terminis de la
resta de tràmits dels expedients.
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3– Incompliment del tràmit de dipòsit d’enviaments certificats a l’oficina corresponent
d’UNIPOST, SAU, amb avís al destinatari.
1 supòsit (NTF009201100010601)
La clàusula 1.11) del PCAP, relativa als criteris que depenen d’un judici de valor,
especifica que es valorarà el compromís d’afegir als serveis de Certificat, Notificació
Administrativa i Certificat Plus, el dipòsit a la bústia del destinatari d’un avís indicant-li la
possibilitat de recollir l’enviament durant 7 dies naturals en horari de matí i tarda
indistintament a l’oficina postal del municipi.
En la seva oferta, l’empresa UNIPOST, SAU va assumir aquest compromís, especificant
que l’horari a disposició dels usuaris per recollir els enviaments serà de 9 h a 14 h pel
matí i de 16 h a 19 h per la tarda, de dilluns a divendres.
Per tant, si l’empresa UNIPOST, SAU no realitza el dipòsit dels enviaments certificats
que no pugui lliurar al destinatari, amb lliurament d’avís a la seva bústia, incompleix les
obligacions pactades.
4– Incompliment del termini mínim de dipòsit d’un enviament certificat en l’oficina
corresponent d’UNIPOST, SAU.
4 supòsits (CER009201100220534; 3 incidències més acreditades mitjançant els
correus electrònics creuats entre la carteria dels respectius recintes de la Corporació i
l’empresa UNIPOST, SAU)
La mateixa clàusula 1.11) del PCAP també fixa un termini durant el qual l’enviament
romandrà en l’oficina corresponent d’UNIPOST, SAU. Aquest és de 7 dies naturals.
En la seva oferta, l’empresa UNIPOST, SAU va assumir aquest compromís. Així doncs,
si no respecta aquest termini mínim de permanència el servei postal contractat no està
ben realitzat.
5– Devolució injustificada d’enviaments certificats.
5 supòsits (CER009201100229807; NTF00920110010243; NTF009201100010893;
NTF009201100010894; NTF009201100012918)
D’acord amb la clàusula 3.1 del PPT, un dels treballs postals als quals s’obliga l’empresa
UNIPOST és el lliurament d’enviaments. Per tant, la pròpia finalitat del servei postal és
realitzar el lliurament d’un enviament. Quan l’empresa no lliura un enviament en el qual
les dades facilitades per la Diputació de Barcelona són correctes, s’està incomplint
l’obligació principal del contracte.
6– Pèrdua d’enviaments certificats.
1 supòsit (NTF009201100011990)
Igual que en supòsit anterior, d’acord amb la clàusula 3.1 del PPT un dels treballs postals
als quals s’obliga l’empresa UNIPOST és el lliurament d’enviaments. Quan un enviament
es perd i no es pot lliurar adequadament, s’està incomplint l’obligació principal del
contracte.
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Aquest supòsit, a més, és susceptible d’indemnització, d’acord amb el PCAP. (Veure
apartat C)).
7– Pèrdua de justificants de recepció.
1 supòsit (NTF009201100010582)
Segons la clàusula 6.2.2 del PPT, el justificant de recepció es retornarà al remitent
emplenat convenientment. D’aquesta manera es fixa l’obligació de retornar al remitent un
justificant de recepció. Si un justificant de recepció es perd, els serveis de la Diputació de
Barcelona no disposen físicament del document que acredita el lliurament d’un
enviament.
8– Lliuraments retardats d’enviaments certificats.
1 supòsit (NTF009201100015387)
La clàusula 3.3 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) fa una remissió genèrica al
Reglament de Serveis Postals (Reial Decret 1829/1999 modificat per Reial Decret
503/2007), en quant als terminis màxims de lliurament de les trameses postals, des de
l’admissió per l’operador fins al lliurament al destinatari, establint que aquests terminis
seran els mateixos que els fixats per al prestador del servei postal universal.
Aquesta normativa concreta uns terminis mitjans de lliurament, diferenciat pel tipus de
producte de què es tracti. La Llei 43/2010, per la seva banda, es remet a un Pla que
aprovarà el Govern però que encara no existeix.
En el supòsit detectat, l’empresa UNIPOST, SAU ha trigat més de dues setmanes en
realitzar el lliurament de l’enviament, la qual cosa suposa una interferència important en
la resta de tràmits de l’expedient administratiu.
 En les incidències recollides en els 8 apartats anteriors, la conseqüència jurídica que
se’n pot derivar és l’autorització a la Diputació de Barcelona per a instar la resolució
del contracte, d’acord amb la clàusula 1.24) del PCAP.
No obstant, tenint en compte el número d’incidències respecte al total d’enviaments
tramitats correctament, es considera adient optar per la imposició d’una penalització
econòmica prevista en la clàusula 1.25) del PCAP, per un import inclòs dins del marge
fixat, que té com a límit superior el 10% del pressupost del contracte.
B) Altres supòsits comporten un compliment defectuós de la prestació.
9– Falta d’incorporació en el justificant de recepció de determinades dades facilitades
pels serveis de la Diputació de Barcelona.
7 supòsits (NTF009201100011244; NTF009201100011245; CER009201100188152;
CER009201100188153;
CER009201100188154;
CER009201100188155;
CER009201100188159)
D’acord amb el procediment d’enviament, els serveis de la Diputació de Barcelona
remeten telemàticament a UNIPOST, SAU les dades a incloure en el camp observacions
del justificant de recepció. Concretament, les dades que han d’aparèixer són: el número
d’expedient, el departament que ho remet, nom de la persona que ho envia i correu
electrònic al qual dirigir-se per a qualsevol qüestió.

27/93

Si un cop realitzat el lliurament d’un enviament els justificants de recepció retornen als
serveis de la Diputació de Barcelona amb el camp observacions buit, es retarda molt la
tasca d’identificar la persona que ha fet l’enviament , així com l’expedient al qual
correspon aquell document, dificultant la gestió dels mateixos.
10– Supòsits de deteriorament de documents enviats mitjançant carta certificada
(diplomes).
5 supòsits (CER0092011000142418; 4 incidències més acreditades mitjançant els
correus electrònics creuats entre la carteria dels respectius recintes de la Corporació i
l’empresa UNIPOST, SAU)
En relació a la determinació de la qualitat del servei postal a què qualsevol usuari té dret,
el PPT remet a la legislació genèrica postal. Aquesta normativa assenyala uns
estàndards mínims que comporten un servei correcte i satisfactori.
Quan els documents d’un enviament postal arriben deteriorats al destinatari, s’està
produint un compliment insatisfactori del servei contractat.
 En les incidències recollides en els 2 apartats anteriors resultaria d’aplicació la
imposició d’una penalització, valorada en un import fins el 10% del pressupost del
contracte, d’acord amb la clàusula 1.25) del PCAP.
C) Hi ha un supòsit que donen lloc a la reclamació d’una indemnització.
6– Pèrdua d’enviaments certificats.
1 supòsit (NTF009201100011990)
A més de suposar un incompliment de les obligacions contractuals, (veure aparat B) 6-),
la pèrdua d’un enviament certificat dóna lloc, d’acord amb el propi PCAP, reclamar a
l’empresa UNIPOST, SAU una indemnització determinada.
 Per tant, aquesta incidència, d’acord amb el tercer paràgraf, punt 1, de la clàusula
1.25) PCAP, comporta la fixació d’una indemnització, valorada concretament en 5
cops l’import del servei.
 QUANTIFICACIÓ:
Després de determinar les incidències detectades i les conseqüències jurídiques que
poden comportar, cal quantificar les penalitzacions i indemnitzacions resultants d’aquesta
aplicació.
En tot cas, el criteri principal que ha de regir la imposició de penalitzacions i la fixació
d’indemnitzacions és la proporcionalitat de la gravetat de l’incompliment objecte de la
mateixa.
A) PENALITZACIONS:
D’acord amb la clàusula 1.25) del PCAP, la imposició de les penalitzacions a l’empresa
UNIPOST, SAU podrà arribar a un import màxim equival al 10% del pressupost del
contracte.
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El càlcul de l’import concret de les penalitzacions es realitza a partir del número total
d’incidències detectades respecte al número total d’enviaments realitzats durant l’any
2011. El percentatge resultant s’agafa com a percentatge a aplicar sobre el pressupost
del contracte als efectes de fixar la quantitat econòmica.
El número total d’incidències relacionades en el present document és de 28.
El número total d’enviaments realitzats mitjançant carta certificada o notificació
administrativa és:
Cartes Certificades enviades:
Notificacions Administratives enviades:

39.702
9.586

Així doncs, el percentatge resultant és 0,0568%. Aquest percentatge s’aplica al
pressupost del contracte en la part que afecta a la Diputació de Barcelona
(1.443.776,82)€, el que suposa un import de: 820,07 €.
B) INDEMNITZACIONS:
Donat que existeix un supòsit de pèrdua de documents, cal quantificar l’import de la
indemnització a què la Diputació de Barcelona té dret.
La quantitat de la indemnització serà l’equivalent a 5 cops l’import del servei. El servei en
qüestió, un lliurament de carta certificada fins a 20 gr., d’àmbit local, es valora en
0,9608€. Per tant, la indemnització serà de 4,80 €.
En conclusió, les incidències produïdes en el desenvolupament de la tasca de lliurament
de trameses postals comportarien la imposició a l’empresa UNIPOST, SAU d’una
penalització per import de 820,07 € i així mateix el pagament d’una indemnització de
4,80 €.
Per tant, l’import total que hauria de reclamar la Diputació de Barcelona a l’empresa
UNIPOST, SAU és 824,87 €.”

Atès que consten acreditats en l’expedient els incompliments de les obligacions
contractuals i els compliments defectuosos de la prestació del contractista subjectes a
penalitzacions i indemnitzacions, i així s’han recollit a l’informe transcrit en els paràgrafs
precedents, i que, d’acord amb les previsions establertes a l’article 196.1 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), la clàusula 1.25) del
Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regeix la contractació de
referència especifica que “pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment
dels compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides
al contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que
haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.”
Atès que d’acord amb la mateixa clàusula 1.25) del PCAP les penalitats previstes en el
PCAP s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes
previstos a l’article 196.8 de la LCSP, és a dir, a proposta del responsable del contracte i
concretant la seva efectivitat mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de
pagament total o parcial hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia constituïda
quan no puguin deduir-se dels pagaments.
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Atès que, d’acord amb el que disposen els articles núm. 195 de la LCSP i 97 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat
per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, s’ha procedit al tràmit d’audiència per un
termini de 5 dies hàbils, mitjançant escrit de data 23 d’abril de 2012, rebut per
l’empresa UNIPOST, SAU en data 25 d’abril de 2012, còpia del qual consta a
l’expedient.
Vist que el representant de l’empresa UNIPOST, SAU ha presentat en data 2 de maig
de 2012 un escrit davant aquesta Corporació, en temps i forma, el qual es transcriu en
la part que interessa a continuació:
“.../...
Segons la nostra interpretació del punt 1.25 del Plec de Condicions Administratives
Particulars que regeix aquesta contractació, donat que en el citat escrit es fa referència a la
determinació de les penalitzacions derivades d’una sèrie incidències produïdes durant 2011,
el càlcul de 820,07 € no seria correcte.
.../...
Donat que el total del pressupost del Plec (1.443.776.82 iva inclòs) té caràcter quadriennal i
que es tracta de 28 items gestionats durant el primer any (2011) de vigència del contracte,
entenem que cal mantenir la proporcionalitat anual en la quantificació del import penalitzat.
Aquesta proporcionalitat es pot calcular o be multiplicant per 4 el total de items gestionats
durant 2011 (49.288 x 4) per a obtenir una previsió dels items a gestionar durant la vida del
contracte (càlcul 1) o be que divideixen el pressupost entre 4 (càlcul 2) per a conèixer la
Licitació o facturació anual.
Per tant els hi proposem el següent càlcul per a obtenir el import de la penalització:
.../...
Càlcul 1.
197.152
0,0142%
205 €

Segons total enviaments del Contracte
Previsió enviaments vigència del Contracte
% d’enviaments penalizables vigència del Contracte
Import penalització 2011

Càlcul 2.
360.942
0,0568%
205 €

Segons pressupost anual Licitació
Import anual Licitació
% d’enviaments penalizables 2011
Import penalització 2011

Per tant, preguem sigui admès aquestes manifestacions i ens hi sigui aplicat el import que hi
proposem de 205 €.”

Atès que el primer càlcul proposat per l’empresa UNIPOST, SAU no pot ser d’aplicació
perquè sobre la base del número d’enviaments de l’any 2011 s’executa una operació
matemàtica de la qual deriva com a resultat una mera hipòtesi de futur que difícilment
es correspondrà amb la realitat. En la imposició de les penalitzacions s’ha d’atendre
especialment a la proporcionalitat de la gravetat de l’incompliment, i aquests
incompliments, en el present cas les 28 incidències detectades, només poden posar-
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se en relació amb el total d’enviaments realment efectuats, amb independència que
aquests s’hagin produït en un o altre període de vigència del contracte.
Atès que el segon càlcul proposat tampoc és viable, en virtut de la mateixa clàusula
1.25) del PCAP i de l’article 196.1 LCSP, els quals determinen que la imposició de la
penalització es realitzarà en un percentatge màxim sobre el pressupost del contracte.
Aquest pressupost és l’import estimatiu màxim corresponent a la vigència total del
contracte, en aquest cas quatre anys, és a dir, la quantitat de 1.443.776,,82 €, i per
tant no es pot plantejar que es prengui com a base de la penalització només l’anualitat
en la qual s’han produït efectivament les incidències.
Vist l’apartat 3.1 lletra d) 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, aquest president
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva a la Junta de Govern, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Penalitzar a l’empresa UNIPOST, SAU (CIF A-62690953), adjudicatària del
contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària, formalitzat en data 13 de desembre de 2010, per
compliment defectuós de la prestació, amb la quantitat de 824,87 € (820,07 € en
concepte de penalització i 4,80 € en concepte d’indemnització), d’acord amb l’informe
de data 17 d’abril de 2012 de la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes de la
Subdirecció de Logística, com a responsable del contracte pel que fa a la Diputació de
Barcelona, i del Subdirector de Logística, tot desestimant les al·legacions presentades
pel representant de l’empresa UNIPOST, SAU en el corresponent tràmit d’audiència
pels motius especificats en la part expositiva del present dictamen.
Segon.- Determinar que el pagament de la penalització es deduirà de la primera
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord
corresponent a Can Serra i rodalies, en una proporció del 50%, així com de la primera
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord
corresponent a l’Escola Industrial, en una proporció del 50%.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària, amb domicili a
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, carrer Pablo Iglesias, núm. 16-20, Polígon Industrial
Gran Via Sur, (08908), per al seu coneixement i efectes.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Oficina de Mercats i Fires Locals
12.- Dictamen que proposa l’aprovació del préstec de carpes 3x3 a diversos ens
locals de la província i del conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la
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Diputació de Barcelona i aquests ens locals per a l’ús de dites carpes a les fires
locals i els mercats singulars a celebrar durant els mesos de juny a desembre de
2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i
President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
De conformitat amb els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, és competència de les diputacions provincials, en general,
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tant en el foment
del desenvolupament econòmic i social com en la planificació per a la prestació
integral i adequada dels serveis en tot el territori provincial.
En exercici d’aquestes competències, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina
de Mercats i Fires Locals, impulsa accions i polítiques de dinamització i
desenvolupament econòmic local col·laborant, entre d’altres, en l’establiment de
mecanismes que permetin desenvolupar la promoció del sector comercial,
especialment en tot allò que forma part del teixit urbà com ara les fires locals i els
mercats singulars.
En aquest sentit, l’Oficina de Mercats i Fires Locals de la Gerència de Serveis de
Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació dona continuïtat al
programa de préstec de fins a 46 carpes 3x3, iniciat l’any 2011, a aquells municipis
que celebrin un mercat singular o una fira local.
Diversos ens locals de la província, relacionats a l’apartat primer de la part dispositiva
d’aquest decret, han sol·licitat a la Diputació de Barcelona el préstec de carpes 3x3 per
al seu ús en aquests tipus d’esdeveniments a celebrar durant els mesos de juny a
desembre de 2012.
Les condicions de la col·laboració amb els diversos ens locals beneficiaris del préstec
són les que s’estableixen en el conveni tipus que s’adjunta, conjugant-se de forma
satisfactòria, directa i conjunta, els interessos i competències provincials amb els
interessos i competències de l’ens beneficiari, atès que el foment i el suport dels
esdeveniments firals locals i de mercats singulars impulsa les petites i mitjanes
empreses comercials i la cohesió territorial a la província.
Vist l’apartat 3.4.i.2 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar els préstecs de carpes 3x3 que s’indiquen a continuació.
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JUNY DE 2012

Nombre
Nombre de Nombre de
d’habitants: Nom de la fira local o
Data de
Vigència del
Ens local sol·licitant
NIF
carpes
carpes
> de 30.000;
mercat singular
celebració
conveni
sol·licitades concedides
< de 30.000
Aj. Badalona
P0801500J > de 30.000 Fira de Mostres
29 i 30 de juny
50
46
25/06/12-3/07/12
Fira de Comerç al
Aj. Sant Adrià de
16 i 17 de juny
40
26
14/06/12-18/06/12
P0819300E > de 30.000
Carrer
Besòs
Tast Tiana Mostra
Aj. Tiana
P0828200F < de 30.000 Gastronòmica i del Vi 15, 16 i 17 de juny
20
20
11/06/12-17/06/12
de Tiana

JULIOL DE 2012

Ens local sol·licitant

NIF

Nombre
d’habitants: Nom de la fira local
> de 30.000; o mercat singular
< de 30.000
Festa del Segar i el
< de 30.000
Batre
> de 30.000 Fora Estocs

Aj. Avià

P0801100I

Aj. Badalona
Aj. Castellar de
Vallès
Aj. Castelldefels

P0801500J

P0805000G < de 30.000
P0805500F > de 30.000

Aj. El Papiol

P0815700J

Aj. Figaró-Montmany

P0813300A < de 30.000

Aj. Gironella

P0809100A < de 30.000

Aj. Roda de Ter

P0818200H < de 30.000

Aj. Sant Hipòlit de
Voltregà

P0821400I

< de 30.000

< de 30.000

Data de
celebració

Nombre de Nombre de
carpes
carpes
sol·licitades concedides

Vigència del
conveni

8 de juliol

20

10

4/07/12-12/07/12

20 i 21 juliol

60

46

15/07/12-25/07/12

Fira Rebaixes

6 al 9 de juliol

24

16

2/07/12-12/07/12

Mercat del Mar
Fira del Meridatge de
Productes
Una Finestra a
l’Entorn
1a Fira Nocturna de
la Ganga
XVII Fira del
Pescador
Fira del Comerç al
Voltreganès “El volt i
gresca, a la fresca”

14 i 15 de juliol

45

45

9/07/12-18/07/12

27 de juliol

12

12

17/07/12-2/08/12

6, 7 i 8 de juliol

20

10

3/07/12-11/07/12

28 de juliol

28

28

25/07/12-31/07/12

27, 28 i 29 de
juliol

6

6

25/07/12-1/08/12

6 de juliol

20

10

26/06/12-4/07/12

SETEMBRE DE 2012

Ens local
sol·licitant

NIF

Nombre
d’habitants:
> de 30.000;
< de 30.000

Nom de la fira local
o mercat singular

Aj. Badalona

P0801500J

> de 30.000

Fora Estocs

Aj. Montmajor
Aj. Òdena

P0813100E
P0814200B

< de 30.000
< de 30.000

Aj. Sant Adrià de
Besòs

P0819300E

> de 30.000

Aj. Sant Cugat
Sesgarrigues

P0820500G

< de 30.000

Aj. Sant Fost de
Campsentelles

P0820800A

< de 30.000

Aj. Sitges

P0827000A

< de 30.000

Mercat i Tradició
II Fira de la Vinyala
IV Jornada de la
Memòria “Pensa,
recorda, fes servir la
memòria”
Eco Sant Cugat, La
Fira Mediambiental
del Penedès
Mercat Anual
Botiguers de Sant
Fost
Posidònia Festival
2012

Data de
celebració
7, 8, 9, 10 i 11 de
setembre
11 de setembre
23 de setembre

Nombre de Nombre de
carpes
carpes
sol·licitades concedides

Vigència del
conveni

24

24

12/09/12-19/09/12

70
25

22
25

8/09/12-14/09/12
19/09/12-26/09/12

20 de setembre

5

5

18/09/12-23/09/12

28, 29 i 30 de
setembre

40

23

25/09/12-4/10/12

30 de setembre

30

23

23/09/12-6/10/12

31 d'agost 1 i 2
de setembre

46

46

28/09/12-5/09/12

OCTUBRE DE 2012

Ens local sol·licitant

NIF

Nombre
d’habitants:
> de 30.000;
< de 30.000

Aj. Artés

P0801000A < de 30.000

Aj. Badalona

P0801500J > de 30.000

Aj. Sant Celoni

P0820100F < de 30.000

Aj. Sant Iscle de
P0819200G < de 30.000
Vallalta
Aj. Sant Quirze de
P0823700J < de 30.000
Besora
Aj. Tavèrnoles
P0827500J < de 30.000
Aj. Torelló

P0828500I

< de 30.000

Aj. Vilanova del Camí P0830300J < de 30.000

Nom de la fira local
o mercat singular
Festa de la Verema
del Bages
2n Concurs de Dibuix
Tardor Gastronòmic
2012

14 d'octubre
de l’11 al
d'octubre

Festa del Bolet
13a Edició de la Fira
del Tast del Bisaura
Fira de Sant Galderic
Segona Edició de la
Botiga al Carrer 2012
XVII Fira del Comerç i
la Indústria

Nombre de Nombre de
carpes
carpes
sol·licitades concedides

Data de
celebració
7 d'octubre

Vigència del
conveni

5

5

4/10/12-9/10/12

3

3

12/10/12-16/10/12

20

20

8/10/12-24/10/12

28 d'octubre

20

20

22/10/12-30/10/12

7 d'octubre

5

5

5/10/12-9/10/12

21 d'octubre

8

8

19/10/12-23/10/12

6 d'octubre

20

20

4/10/12-8/10/12

5, 6 i 7 d'octubre

14

14

3/10/12-9/10/12

22

NOVEMBRE DE 2012

Nombre
Nombre de Nombre de
d’habitants: Nom de la fira local
Data de
Ens local sol·licitant
NIF
carpes
carpes
> de 30.000; o mercat singular
celebració
sol·licitades concedides
< de 30.000
Aj. Badalona
P0801500J > de 30.000 2a Matinal Motera
18 de novembre
3
3
Fira d’En
Aj. Olost
P0814800I < de 30.000 Rocaguinarda – 19a 3 i 4 de novembre
5
5
Fira d’Olost
10
i
11
de
Aj. Puig-Reig
P0817400E < de 30.000 Fira de Sant Martí
46
16
novembre
Aj. Sabadell
P0818600I > de 30.000 Festa del Comerç
17 i 18 novembre
46
43
Aj. Sant Andreu de
Promoció de
24
i
25
de
P0819600H < de 30.000
40
40
Llavaneres
Producte Típics
novembre
Aj. Santa Maria de
P0825400E < de 30.000 Mercat de la Terra
11 de novembre
30
30
Corcó

Vigència del
conveni
16/11/12-20/11/12
29/10/12-7/11/12
8/11/12-13/11/12
14/11/12-21/11/12
22/11/12-27/11/12
7/11/12-13/11/12

DESEMBRE DE 2012

Ens local sol·licitant

NIF

Aj. Centelles

P0806600C

Aj. Gironella

P0809100A

Aj. La Llacuna

P0810300D

Aj.
L'Ametlla
Vallès
Aj. Manresa
Aj. Sant Celoni

del

P0800500A
P0811200E
P0820100F

Nombre
d’habitants: Nom de la fira local
> de 30.000; o mercat singular
< de 30.000
Fira de la Tòfona de
< de 30.000
Centelles
< de 30.000 Fira de la Puríssima
Fira de Sant Andreu
< de 30.000
2012
Fira de Nadal – Fira
< de 30.000
de Comerç
> de 30.000 Fira de Santa Llúcia
< de 30.000 Fira de Nadal 2012

Aj. Sitges

P0827000A < de 30.000

Aj. Tona

P0828300D < de 30.000

Data de
celebració
22
i
23
de
desembre
8 de desembre
2 de desembre

22
i
23
de
desembre
12 al 16 desembre
7 i 8 de desembre
14, 15 i 16 de
Fira de Santa Llúcia
desembre
Fires de Sant Andreu 2 de desembre

Nombre de Nombre de
carpes
carpes
sol·licitades concedides

Vigència del
conveni

60

23

20/12/12-25/12/12

12

12

5/12/12-10/12/12

25

25

27/11/12-5/12/12

50

23

20/12/12-27/12/12

46
65

23
34

10/12/12-19/12/12
3/12/12-12/12/12

46

23

11/12/12-19/12/12

46

21

29/11/12-4/12/12

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

<nom
de
l’ens local
beneficiari>



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



Assistit pel Secretari delegat de la Corporació, Sr. FERRAN GONZALO I
SÁNCHEZ, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la Corporació, de data 2 de maig de 2012 (núm.
3538/12), publicat al BOPB de 10 de maig de 2012, de delegació de
funcions de Secretaria.



Representat per <càrrec>, Il·lm./a Sr./Sra. <nom de la persona>,
degudament autoritzat/da per a aquest acte.



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

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives
entitats i
MANIFESTEN
I.-

La Diputació de Barcelona col·labora amb els ajuntaments en diversos programes,
mitjançant l’assessorament, finançant i prestant serveis de qualitat, a la vegada que
realitzant accions de proximitat, amb respecte al medi, fomentant la cohesió social,
l’equilibri territorial i la promoció econòmica als municipis.

II.-

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Mercats i Fires
Locals, té entre els seus objectius el foment de la innovació i la modernització
d’espais, serveis i processos. Dins d’aquest objectiu, en l’apartat d’espais, és on la
Diputació endega aquest projecte de préstec de carpes per donar resposta a les
necessitats dels ens locals.

III.-

<nom de l’ens local beneficiari> organitza enguany <nom de la fira local o mercat
singular> amb l’objectiu de <transcripció des de la sol·licitud de l’apartat de descripció
dels objectius de la fira local o mercat singular>.
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IV.-

El context actual de recessió comporta, més que mai, que l’ús de recursos públics es
desenvolupi amb el màxim de rigor, eficiència i eficàcia. La cessió de carpes a <nom
de l’ens local beneficiari>, pot contribuir a la disminució de costos globals en
l’organització de <nom de la fira local o mercat singular>.

V.-

Que ambdues parts, en la representació que els acredita, subscriuen les següents
CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE
El present conveni té per objecte articular la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a
través de l’Oficina de Comerç i Fires Locals de la Gerència de Serveis de Comerç de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i <nom de l’ens local beneficiari> per al préstec
de <nombre d’unitats> carpes 3x3 per al seu ús a <nom de la fira local o mercat singular>
el/s dia/es <expressió en números> del mes de <expressió en lletres> de 2012.
SEGONA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des de <data d’inici> i fins a <data d’acabament>.
TERCERA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- <nom de l’ens local beneficiari> es compromet a:
a) Fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge de les carpes objecte del préstec.
b) Retornar les carpes en perfecte estat i, en tot cas, en el mateix estat en que li va ser
lliurades. Això implica efectuar la neteja d’aquestes després del seu ús i, si s’escau, a
reparar els desperfectes ocasionats durant el període de préstec.
c) Disposar del personal tècnic i operaris necessaris, un mínim de dues persones, per a
la recepció, muntatge, desmuntatge i lliurament de retorn de les carpes. Les depeses
que se’n derivin per a aquests conceptes seran a càrrec de l’ens beneficiari.
d) Respectar les normatives que s'hagin de tenir en compte en funció del lloc on
s'instal·lin les carpes.
e) Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir com a
conseqüència de l'ús de les carpes cedides en préstec.
f) Assumir les despeses de transport de les carpes i disposar del personal tècnic i dels
operaris necessaris per al correcte transport i manipulació de les carpes (només en
cas d’ens locals beneficiaris de més de 30.000 habitants).
2.- La Diputació de Barcelona, a través de Oficina de Mercats i Fires Locals, es compromet
a:
a) Facilitar el lliurament i la recollida de les carpes cedides en préstec en condicions
adequades per al seu ús, en el lloc i data prèviament determinat per l’ens beneficiari
en la sol·licitud de préstec.
b) Donar assessorament a l’ens beneficiari en la utilització de les carpes.
c) Assumir les despeses de transport de les carpes, tant per al seu lliurament com per a
la seva recollida (només en cas d’ens locals beneficiaris de fins a 30.000 habitants).
QUARTA.- SENYALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS
Les parts es comprometen a incloure amb les mateixes condicions, els seus respectius
logotips, en tota la documentació generada per l’activitat cooperada, en particular els
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cartells, fulletons, anuncis, i altres elements de difusió utilitzats per donar-la a conèixer, així
com als llibres, vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà que serveixi de suport
del producte resultant de la col·laboració.
CINQUENA.- COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Les parts acorden expressament que en l’obtenció i tractament de dades de persones
físiques que es puguin dur a terme en compliment d’aquest conveni respectaran la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD) i la seva normativa de desenvolupament aprovada pel Reial Decret 1720/2007
(RDLOPD), i que prèviament a la realització de cadascuna de les accions que se’n derivin,
adoptaran els acords pertinents que garanteixin el compliment estricte de la normativa
esmentada.
Cap de les parts cedirà dades de persones físiques a una altra part a menys que s’hagi
adoptat el corresponent acord que garanteixi la protecció de les dades i el compliment de la
normativa.
SISENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI
Són causes d’extinció o resolució del conveni les següents:
a.
b.
c.
d.
e.

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

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

Tercer.- Facultar l’Il·lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells, Diputat delegat de Comerç i
Esports, per a la signatura del conveni de referència, fent ús de la delegació de
competències prevista a l’epígraf V, apartat quart, de la Refosa núm. 1/2011, aprovada
pel Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i
publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011.
Quart.- Notificar aquesta resolució als ens locals beneficiaris.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Oficina de Difusió Artística
13.- Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores de subvencions per al
segon semestre de 2012 en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa
d’Espais Escènics Municipals.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies de la Diputació de Barcelona que dóna suport a les programacions
artístiques dels ajuntaments de la província de Barcelona, mitjançant la difusió i la
promoció de les arts escèniques, musicals i les arts visuals.
Entre els seus diferents programes està el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipal, que dóna suport a les programacions municipals d’arts escèniques i
musicals professionals que es realitzen en espais escènics de titularitat municipal o
privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració.
Mitjançant aquest sistema, l’Oficina de Difusió Artística coordina les estratègies de
programació i difusió artístiques comunes dels municipis adherits, tot fomentant el
treball en xarxa i alhora respectant l’autonomia de cada un.
Els principals objectius del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de
l’Oficina de Difusió Artística (ODA) són: promoure l’activitat escènica i musical
municipal amb criteris de professionalitat i de qualitat; millorar i reforçar la gestió
municipal de les polítiques de difusió escènica i musical: els equipaments, les
organitzacions i els equips humans; dotar d’eines i recursos per estructurar una oferta
estable de difusió de les arts escèniques i musicals als municipis, amb respecte per
l’autonomia d’aquest; vertebrar i difondre una xarxa d’equipaments per tal que puguin
circular espectacles i concerts en les millors condicions per als municipis; promoure la
diversitat de la creació artística en els seus diferents formats, llenguatges i l’esperit
crític; i impulsar estratègies de foment de nous públics.
Un dels principals serveis del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals són les
ajudes econòmiques a les programacions estables i a les gires de promoció, tal i com
queda regulat als apartats 8.1 i 8.2 del Protocol d’adhesió al Circuit, aprovat per acord
de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2012.
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 i previsions del Pla Estratègic de
Subvencions per al present any, des de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies es
volen fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció i
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difusió de l’activitat escènica i musical municipal amb criteris de professional i de
qualitat.
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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar les bases reguladores de subvencions per al segon semestre de
2012 en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals, organitzat per l’Oficina de Difusió Artística de l’Àrea de Coneixement i
Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província, el
text íntegre de les quals és el següent:
“Bases reguladores de les subvencions adreçades als ens partícips del Protocol
d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals.
Article 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 descrites a l’apartat 8.1 i
8.2 del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona en data 31 de maig de 2012.
L’Oficina de Difusió Artística aprovarà durant l’any 2012, una convocatòria de concessió de
subvencions, mitjançant la qual els ens partícips al Circuit podran sol·licitar suport per a les
actuacions incloses dins la seva programació professional estable d’iniciativa municipal per al
segon semestre de l’any 2012. La programació ha d’estar organitzada directament o
indirectament per l’ajuntament, i s’ha de realitzar en espais escènics de titularitat municipal o
privats amb els quals l’ajuntament hagi establert algun acord formal de col·laboració.
Seran objecte de suport dins la convocatòria els espectacles i concerts professionals
inclosos dins la temporada estable als quals es faci pagar un preu d’entrada, amb l’excepció
de les propostes artístiques que s’hagin concebut per fer-se al carrer que podran ser
gratuïtes.
Queden excloses de suport:
1. Les actuacions incloses dins la festa major dels municipis de més de 5.000 habitants.
2. Les activitats que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes d’algun altra
programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona.
3. Les activitats escèniques i musicals que formen part d’altres circuits o xarxes existents i
les que formen part de festivals o programacions extraordinàries (festivals d’estiu, etc.)
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Article 2. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades entre l’1 de juliol de 2012 i el 31 de desembre de 2012.
Article 3. Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens que hagin formalitzat la seva
adhesió al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals i sempre que no
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Excepcionalment per a la convocatòria de l’any 2012, es pot presentar la documentació
d’adhesió en el mateix moment de la presentació de les sol·licituds de subvenció. La
concurrència d’aquest requisit s’acreditarà d’ofici per part de la Diputació de Barcelona en el
moment de presentació de la sol·licitud.
Article 4. Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar
Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació d’un model
normalitzat que s’adjuntarà a la convocatòria i que haurà d’incorporar o adjuntar la següent
informació:
Sol·licitud de subvenció:
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el que
ho fa.
b) Identificació del sol·licitant de la subvenció.
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació.
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció amb
indicació del seu cost total.
e) Import de la subvenció que es sol·licita.
f) Data i lloc de la sol·licitud.
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Diputació de
Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà
l’autorització a la Diputació de Barcelona per què aquesta pugui consultar directament a
la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
h) Memòria justificativa de la programació semestral.
i) Fitxa descriptiva.
La sol·licitud recollirà una declaració responsable pel que fa a:
j) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’article 13
de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.
k) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de
condicions de la subvenció.
l) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació
de Barcelona.
m)Que l’entitat a la qual representa, no ha sol·licitat o preveu sol·licitar a través del Protocol
general del Pla de Concertació de la XBMQ 2008-2011 o del Protocol general de Xarxes
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de Governs Locals 2012-2015 ajuts per a les mateixes actuacions presentades a la
present convocatòria
n) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria l’obtenció
d’altres subvencions per a la mateixa activitat.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada per l’alcalde o secretari de l’ens local sol·licitant i serà
original o còpia degudament autenticada.
En el cas d’altres ens instrumentals adherits al Circuit la documentació haurà d’anar signada
pel representant legal de l’entitat adherida.
Article 5. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la
data de la publicació de la convocatòria al BOPB. Les sol·licituds es podran presentar
mitjançant la presentació d’instància normalitzada, que s’annexarà a la convocatòria,
adreçada a l’Excm. Sr President de la Diputació de Barcelona en qualsevol dels registres
oficials de la Diputació de Barcelona, així com pels altres mitjans previstos en la legislació
vigent i tot d’acord amb el que preveu l’article 23 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions. La sol·licitud haurà d’anar correctament signada per part del representant
legal de l’entitat.
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).
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins de termini s’anunciarà el mateix dia del
seu enviament, mitjançant telegrama o fax al núm 934022819 de l’Oficina de Difusió
Artística.
El model normalitzat de sol·licitud, així com models de tots els documents exigits podrà
trobar-se a la pàgina web de l’Oficina de Difusió Artística (www.diba.cat/web/oda/circuit).
Cada ens partícip podrà presentar un màxim d’un projecte que reculli diferents activitats en
diferents espais escènics realitzades durant el semestre al municipi.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la
beneficiari/ària, 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.
Article 6. Procediment de concessió
El procediment de concessió de la subvencions regulades a les presents Bases Reguladores
serà el de concurrència competitiva.
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Article 7. Criteris objectius de valoració de les programacions i atorgament de les
subvencions
Per valorar les sol·licituds s’aplicaran els criteris que es defineixen a continuació tenint en
compte les puntuacions màximes següents:
Volum de programació semestral (tenint en compte els habitants del municipi i
en relació a la programació de l’any 2012).
Grau de sostenibilitat de les propostes programades (en funció d’un equilibri
entre costos i preus públics dels aforaments dels espais escènics).
Presència d’una diversitat de gèneres (teatre, música, dansa i circ) en la
programació semestral (en relació a la programació de la temporada anual).
Presència de propostes adreçades a públics específics (familiar, joves, gent
gran, nouvinguts, discapacitats, etc.) en la programació semestral (en relació a
la programació de la temporada anual).
Trajectòria i grau implantació de la programació estable.

10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts

Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les
categories següents:
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin una puntuació en la valoració
igual o superior a 20 punts.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos. Seran
considerades sol·licituds desestimades aquelles que tinguin una puntuació en la
valoració igual o inferior a 19 punts.
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
El suport consistirà en un percentatge del cost del caixet per cadascun dels espectacles que
conformen la programació del semestre que compleixen els requisits per rebre subvenció i
que no formen part de l’oferta de gires, les quals es tracten de forma diferenciada (veure
article 8).
El barem de suport als espectacles que formen part de la programació estable estarà
determinat pels següents criteris:


El nombre d’habitants del municipi. La Diputació de Barcelona considera que els
ajuntaments amb menor població han de fer un esforç major que els municipis més
grans per oferir una temporada d’espectacles i mantenir un espai escènic per la qual
cosa el percentatge de suport al caixet serà superior en els municipis més petits en
relació als més poblats.



El format dels espectacles i concerts. Els espectacles i concerts en els quals
intervenen més intèrprets, amb major escenografia i amb intèrprets més mediàtics,
poden generar més assistència de públic i més ingressos, per aquest motiu, es fa
menys necessari el suport econòmic de la Diputació de Barcelona per al seu
finançament. En aquest sentit, el percentatge de suport es modularà en funció del
volum del caixet (exclòs l’IVA) de l'activitat contractada, donant més suport als formats i
propostes de menor cost i moderant el suport a les propostes amb un format i un cost
més gran.
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En funció d’aquests criteris es determinen com a suports màxims els següents percentatges
sobre el caixet:
Per a municipis menors de 5.000 habitants:
- per caixets inferiors a 2.200 € + IVA: 40 % del cost del caixet
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA: 30 % del cost del caixet
- per caixets superiors a 5.001 € + IVA: 20 % del cost del caixet (amb un màxim de 1.500€).
Per a municipis entre 5.001 i 25.000 habitants:
- per caixets inferiors a 2.200 € + IVA: 35 % del cost del caixet
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA: 25 % del cost del caixet
- per caixets superiors a 5.001 € + IVA: 20 % del cost del caixet (amb un màxim de 1.500€).
Per a municipis entre 25.001 i 50.000 habitants:
- per caixets inferiors a 2.200 €+ IVA: 30 % del cost del caixet
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA: 25 % del cost del caixet
- per caixets superiors a 5.001 € + IVA: 15 % del cost del caixet (amb un màxim de 1.500€).
Per a municipis de més de 50.001habitants:
- per caixets inferiors a 2.200 € + IVA: 25% del cost del caixet
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA: 20% del cost del caixet
- per caixets superiors a 5.001 € + IVA: 10 % del cost del caixet (amb un màxim de 1.500€).
Una vegada valorats els projectes, segons els criteris de valoració establerts en les bases,
serà aplicable el percentatge màxim de suport a aquells que obtinguin les puntuacions més
elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una menor puntuació.
Article 8. Gires de promoció
8.1. Definició
Les gires de promoció és una oferta d’espectacles i concerts seleccionats segons criteris de
professionalitat, qualitat i interès per a les programacions dels espais escènics municipals.
Dins la convocatòria de subvencions, es publicarà una llista d’espectacles en gira que
tindran fixat el caixet i el percentatge de suport.
8.2.Criteris objectius per seleccionar els espectacles en gira
L’oferta de gires de promoció complirà els següents criteris:
 garantir la presència d’una diversitat de gèneres artístics (teatre, música, dansa i circ).
 garantir la presència de propostes artístiques de diferents formats escènics.
 garantir la presència de propostes artístiques amb una diversitats de caixets (propostes de
menys de 2.200 €, entre 2.200 i 5.000 i més de 5.000 €).
 garantir la presència d’espectacles i concerts adreçats a diferents tipus de públics.
En el procés d’elaboració de l’oferta de gires participaran programadors integrats en les
comissions artístiques, i el contingut final es decidirà a partir dels vots favorables dels
representants dels ens partícips del Circuit que participen de la Comissió Escena (tant les
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comissions artístiques com la Comissió Escena estan regulades a l’article 7 del Protocol del
Circuit aprovat per Junta de Govern de la Diputació de data 31 de maig de 2012).
Per a que un espectacle pugui estar integrat en el llistat de gires haurà de tenir un mínim de
vots en funció del gènere:
 Teatre: mínim de 5 vots
 Música: mínim de 4 vots
 Dansa i circ: mínim de 3 vots
8.3. Criteris per fixar el suport econòmic als espectacles inclosos a l’oferta de gires.
Com a criteri general, el percentatge de suport serà superior al que s'atorga a la
programació estable del Circuit (definits a l’article 7) i únic per tots els beneficiaris, sense
tenir en compte el seu volum de població.
Els criteris per fixar el percentatge de suport dels espectacles inclosos a l’oferta de gires de
promoció, seran:
- Preu de caixet. S’afavorirà amb més percentatge de suport els formats i propostes de
menor cost i es moderarà el percentatge de suport a les propostes amb un format i un cost
més gran.
- Previsió pressupostària en funció del número d’interessos municipals expressats a la
Comissió Escena.
- Disposició dels productors/distribuïdors a ajustar el preu de caixet en funció d’un nombre
mínim de funcions dins un període.
Aquests criteris s’aplicaran atenent sempre a la disponibilitat pressupostària.
La llista dels espectacles en gira amb els percentatges de suport és publicarà a la
convocatòria de concessió de subvencions. Igualment, l’Oficina de Difusió Artística publicarà
l’oferta de gires amb els percentatges de suport a l’adreça web: www.diba.cat/oda i l’enviarà
als ens partícips.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i fet el recompte de les peticions
dels espectacles en gira, es confirmarà el percentatge de suport fixat a la convocatòria
sempre i quan es compleixin els següents mínims:
 Teatre: 5 peticions
 Música: 4 peticions
 Dansa i circ: 3 peticions
Si finalment no s’arriba al mínim de peticions no es garanteix l’aplicació del percentatge
establert a la convocatòria i es considerarà com un espectacle dins la programació estable
del Circuit i s’aplicarà el percentatge que correspongui descrit en el punt 7 de les presents
bases.
Article 9. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
Les subvencions consistiran en una dotació econòmica que serà concedida en funció de les
disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els criteris de valoració fixats a als articles
7 i 8.3.
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A les convocatòries de subvencions publicades al BOPB s’establirà l’import màxim de les
subvencions a concedir amb indicació de l’aplicació pressupostària.
L’import màxim de les subvencions concedides no podrà superar el 50 % de l’import del
pressupost de la programació presentada.
Article 10. Òrgans competents
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 de 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.
 Pel Gerent dels Serveis de Cultura, de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies.
 Pel cap de l’Oficina de Difusió Artística.
 Per un tècnic/a en matèria de Cultura, de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies.
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.
Article 11. 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 dos 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.
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Article 12. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de format tàcita si el beneficiari no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
Article 13.

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
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.

6)

Tots els espectacles pels quals es sol·licita subvenció, a excepció dels concebuts per a
fer-se al carrer, han de ser de pagament i s’haurà de comunicar el preu o preus de les
entrades a la Diputació de Barcelona.

7)

Comunicar en els 10 dies posteriors a la celebració de l’activitat, a través de l’aplicació
de gestió MDA, les dades estadístiques que s’inclouen al full de taquilla de la funció o
concert i la valoració del seu desenvolupament.

8)

Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat. Qualsevol
canvi en la programació o calendari presentat s’ha de comunicar per escrit a l’Oficina
de Difusió Artística i aquesta valorarà la idoneïtat del canvi i la seva acceptació.
 El canvi de data de l’activitat escènica fora del període del semestre objecte de la
convocatòria invalidarà l’import aprovat i haurà de tornar-se a presentar a la següent
convocatòria.
 El canvi d’un dels espectacles, objecte de suport, per un altre d’un import més elevat,
podrà ser acceptat però, en tot cas, l’Oficina de Difusió Artística no incrementarà el
seu import de suport.
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 El canvi d’un dels espectacles, objecte de suport, per un altre d’un import inferior
podrà ser acceptat però, en tot cas, l’Oficina de Difusió Artística podrà reduir, si ho
considera necessari, l’aportació que li pertoca per l’activitat concreta.
 Si s’anul·la una de les funcions objecte de suport, l’Oficina de Difusió Artística reduirà,
si ho considera necessari, la totalitat o una part de l’aportació que li pertoca per
aquesta activitat concreta.
La modificació es pot considerar acceptada si la Diputació de Barcelona no es
manifesta en sentit contrari en un termini de 15 dies hàbils a partir de la comunicació.
Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats seran considerats com un
incompliment de les condicions de l’entitat beneficiària, la qual cosa donarà lloc al
reintegrament total o parcial de la subvenció per l’activitat concreta.
9)

Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona d’acord amb
la normativa d’ús del logotip de la Institució.

Article 14. Despeses subvencionables
Exclusivament seran despeses subvencionables els caixets dels espectacles o la franquícia
pactada (en el cas de contractacions on es pactin fórmules mixtes consistents en l’aplicació
d’un fix més un percentatge de taquillatge). No es poden incloure en les sol·licituds les
despeses vinculades a l’actuació fora del caixet: fitxes tècniques, tasques de càrrega i
descàrrega, les despeses de comunicació i difusió per a la promoció de l’activitat i despeses
de funcionament de l’espai escènic.
L’IVA ha de constar desglossat i no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutirlo.
Article 15. Subcontractació
No podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets
dels que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada.
Article 16. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida es podrà realitzar de forma fraccionada i es podran
presentar tantes justificacions com actuacions presentades en la fitxa descriptiva de la
sol·licitud. Atès la difícil situació econòmica, els problemes de tresoreria que manifesten els
ajuntaments i l’obligatorietat de complir els terminis establerts per la llei 15/2010 de mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no s’exigirà que les despeses
estiguin pagades.
Els ajuntaments i/o ens locals que ho considerin pertinent podran sol·licitar la cessió de
crèdit a favor d’un tercer amb l’objecte d’agilitar els pagaments a les empreses i/o
companyies que han participat en les programacions estables.
Article 17. Forma i termini de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de
2013.
En el cas d’ajuntaments i/o ens locals. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que
l’ens beneficiari presenti un certificat del secretari / interventor amb una relació d’obligacions
reconegudes de l’activitat objecte
amb el CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE
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SUBVENCIONS PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. El model del certificat de
justificació s’annexarà a la convocatòria.
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent:
a) .Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els
documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com dels
ingressos que financen l’actuació.
b) .Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del seu
cost.
c)..Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la
Seguretat Social.
En el cas d’altres ens instrumentals (entitats municipals descentralitzades, els organismes
autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils participades
pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la
gestió dels espais escènics municipals) per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que
l’ens beneficiari presenti:
 Per subvencions d’import superior a 20.000 €
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, 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 Reglament de desenvolupament de la Lleio General de
Subvencions.
 Per subvencions d’import inferior a 20.000 €
Compte justificatiu simplificat, 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 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1. S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
2. 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/la beneficiari/ària.
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En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització o que
les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport
econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a www.diba.cat/oda/circuit/.
Juntament amb la documentació de la justificació caldrà aportar la documentació gràfica o
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de
Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació subvencionada.
Article 18. Deficiències en la justificació
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.
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.
Article 19. 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.
Article 20. Circumstàncies que donen 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.
Article 21. 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.
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Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud que tingui per objecte la mateixa
finalitat.
Article 22. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostaria, el beneficiari, la quantitat concedida i
la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 23. 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.
Article 24. Causes de reintegrament
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.
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
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.
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.
Article 25. Obligats al reintegrament
Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de beneficiaris.
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.
Article 26. 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.
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Article 27.- 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.- Notificar el present acord a tots els ens adherits al Protocol del Circuit de la
Xarxa d’Espais Escènics municipals.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el present acord per a
públic coneixement.
Gerència de Serveis d’Educació
14.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’Annex del conveni específic
09X49139 “Mobiliari per a casal i escola bressol La Torrassa” subscrit amb
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en el marc del Pla de Concertació 20082011, que comporta una reducció econòmica de quaranta-quatre mil nou-cents
tretze euros amb vint cèntims (-44.913,20) €, de la subvenció concedida l’any
2009.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Segon i
President Delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. Aquest
Protocol va ser modificat pel Ple de 30 d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de
12/05/2009).
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, en dates de 3 i 15 de desembre de 2009, van signar el
conveni específic per desenvolupar conjuntament la necessitat Mobiliari per a Casal i
Escola Bressol La Torrassa, amb un suport econòmic de 214.670 €.
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va sol·licitar en data 29/12/2011 un canvi
d’aquest preacord, en el sentit de modificar el seu import econòmic, que suposa una
reducció de 44.913,20 €, essent l’import definitiu de la subvenció 169.756,80 €.
L’acceptació d’aquest canvi va ser comunicada a aquest centre gestor per part del
Servei de Govern Local.
Amb aquesta finalitat i segons el punt 6 del conveni, s’ha considerat oportú l’elaboració
i aprovació d’un annex al conveni específic signat, que recull la modificació del suport
econòmic.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa número 1/2011, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
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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, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’annex al conveni específic 09X49139 “Mobiliari per a Casal i Escola
Bressol La Torrassa”, subscrit amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en el marc
del Pla de Concertació 2008-2011, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de
Barcelona, Salvador Esteve i Figueras, fent ús de les atribucions que li han estat conferides;
assistit per la Secretària General de la Corporació, Petra Mahillo García.
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, representat per l’alcaldessa, Núria
Marín Martínez, assistida per la secretària de l’ens, Teresa Redondo del Pozo.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que amb dates de 3 i 15 de desembre de 2009 , l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i la Diputació de Barcelona, respectivament, van signar el conveni específic
09X49139, en el marc del Pla de concertació de Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, per desenvolupar conjuntament la necessitat Mobiliari per a
Casal i Escola Bressol La Torrassa.

II.

Que amb data 29.12.2011, el Servei de Govern Local ha comunicat a la Gerència de
Serveis d’Educació el canvi del preacord pel que fa a l’aportació econòmica.

III.

Que segons el punt 6 del conveni, les modificacions pactades s’adjuntaran com a
annex del conveni.
PACTES

Primer.- Modificar el pacte 2 del conveni subscrit específic 09X49139 “Mobiliari per a casal i
Escola Bressol La Torrassa”, subscrit amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en el
marc del Pla de concertació XBMQ 2008-2011, en els termes que s’exposen a continuació:
“(...)


Per part de la Diputació:
Tipus de suport
Suport econòmic
Aportació de la
Diputació (total):

Aportació de la Diputació
169.756,80 €

Periodificació
2009

169.756,80 €

(...)
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”
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Segon.- Declarar que la resta de pactes del present conveni es mantenen sense cap
alteració.
Tercer.- Reduir la despesa en un import de quaranta-quatre mil nou-cents tretze euros
amb vint cèntims (44.913,20) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40300.323A0.76261 de l’exercici 2012 de la Diputació de Barcelona.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
15.- Dictamen que proposa l’aprovació de
l’Annex específic 09X49127
“Remodelació escola d’adults de Santfeliu”, subscrit amb l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat en el marc del Pla de Concertació 2008-2011, que
comporta una reducció econòmica de cent trenta-dos mil set-cents noranta-tres
euros amb deu cèntims (-132.793,10) €, de la subvenció concedida l’any 2009.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Segon i President
Delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. Aquest
Protocol va ser modificat pel Ple de 30 d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de
12/05/2009).
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, en dates de 3 i 15 de desembre de 2009, van signar el
conveni específic per desenvolupar conjuntament la necessitat Remodelació escola
d’adults de Santfeliu, amb un suport econòmic d’1.097.708 €.
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va sol·licitar en data 29/12/2011 un canvi
d’aquest preacord, en el sentit de modificar el seu import econòmic, que suposa una
reducció de 132.793,10 €, essent l’import definitiu de la subvenció 964.914,90 €.
L’acceptació d’aquest canvi va ser comunicada a aquest centre gestor per part del
Servei de Govern Local.
Amb aquesta finalitat i segons el punt 6 del conveni, s’ha considerat oportú l’elaboració
i aprovació d’un annex al conveni específic signat, que recull la modificació del suport
econòmic.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa número 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar l’annex al conveni específic 09X49127 “Remodelació escola d’adults
de Santfeliu”, subscrit amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en el marc del Pla
de Concertació 2008-2011, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“ ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de
Barcelona, Salvador Esteve i Figueras, fent ús de les atribucions que li han estat conferides;
assistit per la Secretària General de la Corporació, Petra Mahillo García.
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, representat per l’alcaldessa, Núria
Marín Martínez, assistida per la secretària de l’ens, Teresa Redondo del Pozo.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que amb dates de 3 i 15 de desembre de 2009 , l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i la Diputació de Barcelona, respectivament, van signar el conveni específic
09X49127, en el marc del Pla de concertació de Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, per desenvolupar conjuntament la necessitat Remodelació escola
d’adults de Santfeliu.

II.

Que amb data 29.12.2011, el Servei de Govern Local ha comunicat a la Gerència de
Serveis d’Educació el canvi del preacord pel que fa a l’aportació econòmica.

III.

Que segons el punt 10 del conveni, les modificacions pactades s’adjuntaran com a
annex del conveni.
PACTES

Primer.- Modificar el pacte 2 del conveni subscrit específic 09X49127 “Remodelació escola
d’adults de Santfeliu”, subscrit amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en el marc del
Pla de concertació XBMQ 2008-2011, en els termes que s’exposen a continuació:
“(...)


Per part de la Diputació:
Tipus de suport
Suport econòmic
Aportació de la
Diputació (total):

Aportació de la Diputació
964.914,90 €

Periodificació
2009

964.914,90 €

(...)
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Segon.- Declarar que la resta de pactes del present conveni es mantenen sense cap
alteració.
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Tercer.- Reduir la despesa en un import de cent trenta-dos mil set-cents noranta-tres
euros amb deu cèntims (132.793,10) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40300.323A0.76261 de l’exercici 2012 de la Diputació de Barcelona.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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
l’Ajuntament de Vic, en resolució de l’expedient núm. 2012/2230.- 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 Vic, de data 01/03/2012, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 07/03/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera N-141d, al punt quilomètric
0+845, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Vic (Exp. núm. 2012/2230).
Atès l’informe tècnic emès, en data 24/04/2012, 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
informatiu de cases de pagès.
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb les següents condicions:








Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports
fora de la cuneta.
Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense
fer constar el nom de l’establiment.
S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

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
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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 Vic, en relació amb l’expedient número 2012/2230.
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 Vic, autorització
d’instal·lació de rètol informatiu de cases de pagès, a la carretera N-141d, al punt
quilomètric 0+845, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Vic (expedient
2012/2230) 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 Vic, amb domicili a efectes de
notificacions a Vic (08500), Pl. Don Miquel de Clariana, 5, amb indicació dels recursos
procedents.
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
I.V.F., en resolució de l’expedient núm. 2012/2308.- 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 la Sra. I.V.F., de data 20/03/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5224, al punt quilomètric
20+210, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Torelló (Exp.
núm. 2012/2308).
Atès l’informe tècnic emès, en data 24/04/2012, 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.
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 les següents condicions:






Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 15 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.

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 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 la Sra. I.V.F., en relació amb l’expedient número 2012/2308.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. I.V.F., autorització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5224, al punt quilomètric 20+210,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Torelló (Expedient
número 2012/2308), 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 la Sra. I.V.F., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Construccions Icart, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2012/2598.- 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 Construccions Icart, S.A., de data 21/03/2012, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació en data 22/03/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres d’urbanització, a la carretera BV-4512, del punt quilomètric 0+640
al 0+700, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal d’Artés
(Expedient 2012/2598).
Atès l’informe tècnic emès, en data 20/04/2012, 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’urbanització.
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:


No es permetran els girs a l’esquerre a la BV-4512, ni directes de marge dret a
esquerre,des del Carrer Ronda del Torrent.
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Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a
executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència.
Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera
i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera.”

Atès el que preveu l’article 103 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre:
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn.
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització.
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic.
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer,
derivats directament o indirecta de les actuacions.”
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 3.000 €, que es podrà
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis 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 tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins
del període de garantia, Construccions Icart, S.A. 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 les obres de urbanització.
Atès que l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte.
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
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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; 253,12 €, per ocupació i aprofitament de les vies
provincials i la seva zona de domini públic per conduccions subterrànies.
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 Construccions Icart, S.A., en relació amb l’expedient número 2012/2598.
Segon.- Atorgar, prèvia constitució de la garantia per un import de 3.000 € que preveu
la part dispositiva d’aquest dictamen, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
drets de tercers i d’altres competències concurrents, autorització d’obres
d’urbanització, a la carretera BV-4512, del punt quilomètric 0+640 al 0+700, ambdós
marges, tram urbà (travessera), al terme municipal d’Artés (Expedient 2012/2598), 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.- Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia, per
import de 3.000 €, prevista a la part expositiva d’aquest dictamen.
Quart.- 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.
Cinquè.- 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; 253,12 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
conduccions subterrànies.
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Sisè.- Notificar la present resolució a Construccions Icart, S.A., amb domicili a efectes
de notificacions a Campdevànol (17530), Urb. El Castell, 8, amb indicació dels
recursos procedents.
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Restaurant Font Negra, en resolució de l’expedient núm. 2012/2641.- 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 Restaurant Font Negra, de data 19/03/2012, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 20/03/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres d’instal·lació de dos rètols informatius, a la carretera BV-4242, al
punt quilomètric 1+410 i al 1+600, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Berga (Exp. núm. 2012/2641).
Atès l’informe tècnic emès, en data 10/04/2012, 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 dos
rèrtols informatius.
Atès el que disposa l’article 94 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:










Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports
fora de la cuneta.
Els senyals seran de servei i estaran normalitzats.
Els rètols S-320 es situaran a l’interior de l'accés.
Es permetrà un únic senyal de pre-avís fins a 200 metres abans de l’accés
exietent S-111. Aquest també correspondrà a un model normalitzat.
S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

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; 63,28 €, per ocupació i aprofitament de les vies
provincials i la seva zona de domini públic per instal·lació de cartells.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Restaurant Font Negra, en relació amb l’expedient número 2012/2641.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Restaurant Font Negra, autorització
d’obres d’instal·lació de dos rètols informatius, a la carretera BV-4242, al punt
quilomètric 1+410 i al 1+600, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Berga
(Expedient número 2012/2641), 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; 63,28 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
instal·lació de cartells.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Restaurant Font Negra, amb domicili a
efectes de notificacions a Berga (08600), Ctra. Rasos de Peguera, s/n, amb indicació
dels recursos procedents.
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20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J.B.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/2669.- 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. J.B.C., de data 22/03/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 22/03/2012, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2127, al punt quilomètric
1+285, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vilafranca del Penedès
(Exp. núm. 2012/2669).
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/04/2012, 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.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:







Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la mateixa al llarg de l’accés
mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 centímetres o bé amb
l’execució d’un gual.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
Serà per compte i càrrec el manteniment i neteja del tub, en el cas que es
decideixi no fer un gual.”

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 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 tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. J.B.C., en relació amb l’expedient número 2012/2669.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J.B.C., autorització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2127, al punt quilomètric 1+285,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vilafranca del Penedès
(Expedient número 2012/2669), 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. J.B.C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Bages, en resolució de l’expedient núm. 2012/2680.- 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 Consell Comarcal del Bages, de data 14/03/2012, que ha tingut entrada
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 23/03/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera C-37zr, del punt
quilomètric 0+055 al 0+075, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Salvador de Guardiola (Exp. núm. 2012/2680).
Atès l’informe tècnic emès, en data 24/04/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:

68/93

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament
d'accés existent.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb les següents condicions:








Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
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.
El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

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

69/93

es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Consell Comarcal del Bages, en relació amb l’expedient número
2012/2680.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Consell Comarcal del Bages,
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera C-37zr, del punt
quilomètric 0+055 al 0+075, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Salvador de Guardiola (expedient 2012/2680) que s’hauran de dur a terme d’acord
amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars
i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Bages, amb domicili a
efectes de notificacions a Manresa (08241), carrer Muralla de Sant Domènec, 24, amb
indicació dels recursos procedents.
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
Habitatge-Entorn SCCL., en resolució de l’expedient núm. 2012/2703.- 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’Habitatge-Entorn SCCL, de data 23/03/2012, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 23/03/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres d’urbanització d'accés existent (sector del Suro), a la carretera BV1202, del punt quilomètric 9+000 al 9+150, ambdós marges, tram no urbà, al terme
municipal d’Abrera (Exp. núm. 2012/2703).
Atès l’informe tècnic emès, en data 17/04/2012, 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’urbanització d'accés
existent (sector del Suro).
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:




Les obres s’ajustaran al projecte de “Millora de la intersecció de la carretera BV1202 amb l’accés a Santa Maria de Vilalba. T.M. Abrera”.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada. Es disposarà embornals en cas necessàri.
Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
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Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.”

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 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 Habitatge-Entorn SCCL, en relació amb l’expedient número 2012/2703.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Habitatge-Entorn SCCL, autorització
d’obres d’urbanització d'accés existent (sector del Suro), a la carretera BV-1202, del
punt quilomètric 9+000 al 9+150, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal
d’Abrera (Expedient número 2012/2703), 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.
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Cinquè.- Notificar la present resolució a Habitatge-Entorn SCCL, amb domicili a
efectes de notificacions a Barcelona (08010), Ronda Sant Pere, 19, 3r 1a, amb
indicació dels recursos procedents.
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
R.G.S., en resolució de l’expedient núm. 2012/2913.- 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. R.G.S., de data 10/01/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 27/03/2012, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de:





Construcció d'habitatge unifamiliar, a la carretera BV-4243, del punt quilomètric
3+645 al 3+660, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de XXX;
Construcció de tanca diàfana, a la carretera BV-4243, del punt quilomètric 3+625
al 3+655, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de XXX;
Instal·lació de conducció elèctrica de BT fent paral·lelisme, a la carretera BV-4243,
al punt quilomètric 3+625 al 3+640, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de XXX;
Condicionament d'accés existent i pavimentació de parcel·la, a la carretera BV4243, al punt quilomètric 3+625 al 3+655, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de XXX (Exp. núm. 2012/2913).

Atès l’informe tècnic emès, en data 08/05/2012, 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
d'habitatge unifamiliar.
Atès el que disposa l’article 104f del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:









Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en
cap moment el trànsit 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 de la vorera adjacent.
En tot moment es complirà amb la normativa municipal i amb el planejament
vigent. L’edifici estarà darrere la línia d’edificació.
Durant les obres, si s’instal·la una grua torre, cap element volarà per sobre de la
carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà pel carrer de darrere, i mai des de
per la carretera.
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.
Es recolliran totes les aigües de l’actuació, per a evitar l’aportació a la carretera.”
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“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de tanca
diàfana.
Atès el que disposa l’article 104e del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:





El tancament serà totalment diàfan o arbustiu.
No hi haurà cap part de la tanca en zona de domini públic, és a dir, a menys de 3
metres de l’aresta exterior de l’esplanació.
No es perjudicarà la visibilitat de la carretera amb la tanca.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
de la tanca, així com la seva reposició en cas de pèrdua o desperfectes a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de
conducció elèctrica de BT fent paral·lelisme.
Atès el que disposa l’article 104c 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 de la conducció en presència del zelador
d'aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La conducció en paral·lelisme es situarà íntegrament fora de la zona de domini
públic, és a dir, a més de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació (en cap cas,
aquesta distància podrà ser inferior a 4 m de l’aresta exterior de la calçada).
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de 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.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament
d'accés existent i pavimentació de parcel·la.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:




En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
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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.
El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient; 28,50 €, per concessió d'autorització en trams no
urbans de carretera per tancaments diàfans; 221,55 €, per concessió d'autorització en
trams no urbans de carretera per conduccions subterrànies d'aigua, gas electricitat,
clavegueram, telefòniques i altres de similars, incloent-hi els túnels, fins a 1 metre
quadrat de secció.
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 R.G.S., en relació amb l’expedient número 2012/2913.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. R.G.S., autorització d’obres de:
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Construcció d'habitatge unifamiliar, a la carretera BV-4243, del punt quilomètric
3+645 al 3+660, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de XXX;
Construcció de tanca diàfana, a la carretera BV-4243, del punt quilomètric 3+625
al 3+655, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de XXX;
Instal·lació de conducció elèctrica de BT fent paral·lelisme, a la carretera BV-4243,
al punt quilomètric 3+625 al 3+640, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de XXX;
Condicionament d'accés existent i pavimentació de parcel·la, a la carretera BV4243, al punt quilomètric 3+625 al 3+655, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Castellar del Riu (Exp. núm. 2012/2913), 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; 28,50 €, per
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per tancaments diàfans;
221,55 €, per concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per
conduccions subterrànies d'aigua, gas electricitat, clavegueram, telefòniques i altres de
similars, incloent-hi els túnels, fins a 1 metre quadrat de secció.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. R.G.S., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Fonollosa, en resolució de l’expedient núm. 2012/3055.- 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 Fonollosa, de data 21/03/2012, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació en data 03/04/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres d’instal·lació de marquesina per parada de bus, a la carretera BV3012, al punt quilomètric 4+780, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Fonollosa (Exp. núm. 2012/3055).
Atès l’informe tècnic emès, en data 25/04/2012, 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
marquesina per parada de bus.
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 les següents condicions:
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Segons la nostre informació, la parada de bus serà un punt de recollida dels nens,
que arribaran i sortiran del punt en qüestió en vehicles particulars. L’aparcament
d’aquests vehicles no es podrà realitzar en el domini públic de les carreteres
implicades, i no disminuirà la visibilitat dels conductors que circul·lin per aquestes
vies.
La marquesina es situarà íntegrament fora de la zona de domini públic, es a dir, a
més de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació, el més lluny possible de la
calçada i de l’enllaç, i on no pugui ocasionar disminució de visibilitat dels
conductors de cap de les dues vies que defineixen l’enllaç.
El disseny i situació de la marquesina garantirà la seguretat de la circulació viària,
en cas contrari, es disposaran les proteccions necessàries.
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.
Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les
competències concurrents.”

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 Fonollosa, en relació amb l’expedient número
2012/3055.
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 Fonollosa,
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autorització d’obres d’instal·lació de marquesina per parada de bus, a la carretera BV3012, al punt quilomètric 4+780, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Fonollosa (Exp. núm. 2012/3055) 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 Fonollosa, amb domicili a
efectes de notificacions a Fonollosa (08259), carrer Església, s/n, amb indicació dels
recursos procedents.
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Club
Aeromodelisme Els Cards, en resolució de l’expedient núm. 2012/3350.- 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 Club Aeromodelisme Els Cards, de data 18/04/2012, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es
sol·licita autorització d’instal·lació de rètol indicatiu de Club d'Aeromodelisme, a la
carretera BV-2113, al punt quilomètric 1+700, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Pere de Ribes (Exp. núm. 2012/3350).
Atès l’informe tècnic emès, en data 04/05/2012, 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 Club d'Aeromodelisme.
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 Les
instal·lacions, sense incloure cap informació addicional.
Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
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puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Les senyals estaran normalitzades i seran tipus fletxa, amb el text de color negre
sobre fons blanc i orla negra. L’alçada de lletra serà com a màxim de 12 cm.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient; 101,26 €, 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 Club Aeromodelisme Els Cards, en relació amb l’expedient número
2012/3350.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Club Aeromodelisme Els Cards,
autorització d’instal·lació de rètol indicatiu de club d'aeromodelisme, a la carretera BV2113, al punt quilomètric 1+700, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Sant Pere de Ribes (Expedient número 2012/3350), 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; 101,26 €, per
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols
informatius.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Club Aeromodelisme Els Cards, amb domicili
a efectes de notificacions a Barcelona (08002), Plaça Sant Josep Oriol, 10, 2n 2a,
amb indicació dels recursos procedents.
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.I.C.,
en resolució de l’expedient núm. 2012/3359.- 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. J.I.C., de data 12/04/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 17/04/2012, pel qual es sol·licita autorització de
tala d'arbres, a la carretera BV-5114, del punt quilomètric 7+420 al 7+757, ambdós
marges, tram no urbà, al terme municipal de Campins (Exp. núm. 2012/3359).
Atès l’informe tècnic emès, en data 02/05/2012, 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 Tala d'arbres.
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:






La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no
es permetran vehicles aturats a la mateixa a excepció dels moments en que es
realitzi la càrrega de residus.
No es permetrà l’emmagatzematge de residus en la franja de domini públic, és a
dir, en una franja de 3 metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència
de les obres autoritzades.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les
competències concurrents (Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya).”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
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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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. J.I.C., en relació amb l’expedient número 2012/3359.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J.I.C., autorització de tala
d'arbres, a la carretera BV-5114, del punt quilomètric 7+420 al 7+757, ambdós marges,
tram no urbà, al terme municipal de Campins (Expedient número 2012/3359), 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. J.I.C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J.R.R., en resolució de l’expedient núm. 2012/3525.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
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Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit del Sr. J.R.R., de data 12/04/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 24/04/2012, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de plantació de arbustus al costat de la carretera (tanca arbustiva), a la
carretera BV-5111, del punt quilomètric 21+100 al 21+190, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal de XXX (Exp. núm. 2012/3525).
Atès l’informe tècnic emès, en data 08/05/2012, 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 Plantació de
arbustus al costat de la carretera (Tanca arbustiva).
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:









La instal·lació es replantejarà amb el zelador de la zona.
Tota la tanca anirà fora de la zona de domini public de la carretera, és a dir, a més
de tres metres de l’aresta exterior de l’explanació de la carretera.
En tram en revolt de la carretera o proxim al mateixos la tanca anirà fora de la
zona de servitud, és a dir, a més de 8 metres de l’aresta exterior de la calçada de
la carretera. una distància
No s’autoritzaran plantacions a la zona de domini, és a dir, en una franja de 3
metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació.
Les plantacions que es realitzin en zona de servitud i afectació no perjudicaran la
visibilitat de la carretera ni originaran cap tipus de perill pel trànsit.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen per 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 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 tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. J.R.R., en relació amb l’expedient número 2012/3525.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J.R.R., autorització d’obres de
plantació de arbustus al costat de la carretera (tanca arbustiva), a la carretera BV5111, del punt quilomètric 21+100 al 21+190, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de XXX (Expedient número 2012/3525), 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. J.R.R., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
28.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’error detectat en el apartat
primer de la part resolutiva del dictamen de la Junta de Govern de data 26 d’abril
de 2012, on va aprovar-se l’adjudicació de l’expedient de contractació de la
concessió administrativa per a gestionar els equipaments d’El Bellver i l’Agustí
al parc natural del Montseny.- 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 per dictamen de la Junta de Govern en sessió ordinària de data 26 d’abril de
2012, va aprovar-se l’adjudicació de l’expedient de contractació de la concessió
administrativa per a gestionar els equipaments d’El Bellver i l’Agustí al parc natural del
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Montseny, a l’empresa La Calma, Cultura i Lleure SL, per un import de cent tres mil
sis-cents seixanta-cinc euros amb dinou cèntims (103.665,19) €, IVA exclòs.
Vist que l’apartat 2 de l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
possibilita a la Corporació en qualsevol moment la rectificació dels errors materials.
Atès que s’ha detectat un error material a l’apartat primer de la part resolutiva del
dictamen esmentat, en el sentit, que allà on diu:
“[...] Primer.- Adjudicar, amb efectes 1 d’abril, de conformitat amb l’informe tècnic
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat”
Ha de dir:
“[...] Primer.- Adjudicar, de conformitat amb l’informe tècnic de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat”
Vist l'apartat 4.2.1.d) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Rectificar, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, l’error detectat en el Dictamen de la Junta de Govern de data 26
d’abril de 2012, pel qual va aprovar-se l’adjudicació de l’expedient de contractació de
la concessió administrativa per a gestionar els equipaments d’El Bellver i l’Agustí al
parc natural Montseny de manera que en l’apartat primer de la part resolutiva del
dictamen esmentat que regeix aquesta contractació,
allà on diu:
“[...] Primer.- Adjudicar, amb efectes 1 d’abril, de conformitat amb l’informe tècnic
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat”.
Ha de dir:
“[...] Primer.- Adjudicar, de conformitat amb l’informe tècnic de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat”
Segon.- Notificar la present resolució a l’empresa La Calma, Cultura i Lleure, amb
núm. de CIF B62777164, pel seu coneixement i als efectes escaients.
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania
29.- Dictamen que proposa aprovar la signatura de dos convenis de
col·laboració, l’objecte de cadascun dels quals és assegurar, durant l’any 2012,
la prestació dels serveis d’informació i assessorament jurídic especialitzat en
matèria d’estrangeria a la demarcació de la província de Barcelona: un
d’aquests convenis es signa entre la Diputació de Barcelona i l’Associació
d’Ajuda Mútua d’Immigrants de Catalunya (AMIC), amb l’aportació econòmica de
cent vint-i-quatre mil setanta-cinc (124.075) € per part de la Diputació de
Barcelona; l’altre conveni es signa entre la Diputació de Barcelona i l’Associació
per a l’orientació, formació i inserció dels treballadors estrangers (CITE) amb
una aportació econòmica per part de la Diputació de Barcelona de cent vint-iquatre mil setanta-cinc (124.075) €.- 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:
Atès que la Diputació de Barcelona, des de l’Àrea d’Atenció a les Persones, de té la
voluntat de cooperar i donar suport als ajuntaments per consolidar polítiques de
cohesió social i convivència ciutadana.
Atès que, el Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania, adscrit a l’Àrea d’Atenció a
les Persones, des de l’any 2004 impulsa el programa de gestió local de la immigració
que té per objecte assessorar i orientar als ens locals de la demarcació de Barcelona.
Atès que en el marc d’aquest programa, la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea
d’Igualtat i Ciutadania, en data 3 de maig de 2005 va signar un conveni de
col·laboració amb les associacions CITE i AMIC per tal d’assegurar els serveis
d’informació i assessorament jurídic especialitzat a la població immigrada en la
demarcació de la província de Barcelona, mitjançant la xarxa d’oficines que disposen
les referides entitats.
Atès que l’esmentat conveni de col·laboració s’ha anat prorrogant anualment fins
l’actualitat i que, fruit del mateix, la xarxa d’oficines de CITE i AMIC ha estat bàsica i,
sovint, l’única xarxa d’atenció pública per a les persones nouvingudes. En aquest
context es pot afirmar que la tasca realitzada per les dues associacions ha estat
fonamental pels ajuntaments que han disposat d’aquest servei.
Atès que, d’altra banda, en els darrers set anys els serveis que han ofert CITE i AMIC
s’han consolidat com uns serveis públics, gratuïts i que han contribuït a millorar
l’acollida que realitzen els municipis a les persones immigrades, essent un pas
primordial en el seu procés d’integració.
Atès que, les referides entitats han sol·licitat a la Diputació de Barcelona el seu suport
per mantenir la prestació d’aquests serveis.
Atès que la Diputació de Barcelona disposa del crèdit pressupostari suficient per
atendre la sol·licitud de suport econòmic que li ha adreçat les entitats CITE i AMIC.
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Atès que, l’Àrea d’Atenció a les Persones, mitjançant el Servei de Polítiques de
Diversitat i Ciutadania, considera oportú mantenir la relació de col·laboració amb
aquestes dues entitats per tal de donar continuïtat a la prestació del servei d’informació
i assessorament a la població immigrada de la demarcació de la província de
Barcelona.
Atès que l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona proposa fer una
aportació econòmica, de cent vint-i-quatre mil setanta-cinc (124.075) € a cadascuna de
les referides entitats, per garantir que es realitzaran els serveis d’informació i
assessorament jurídic especialitzat en matèria d’estrangeria a la demarcació de la
província de Barcelona.
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 15, els supòsits que habiliten a
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò
previst a l’article 22.2 de la LGS.
Atès que es donen les circumstàncies concretes dels apartats 1.a), per ser nominativa,
i 1.c), de l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions per tal que es pugui
procedir a l’atorgament d’una subvenció per concessió directa, ja que la Diputació de
Barcelona i l’Associació d’ajuda mútua d’immigrants de Catalunya (AMIC) i l’Associació
per a l’orientació, formació i inserció dels treballadors estrangers (CITE) tenen la
voluntat de mantenir i renovar els compromisos de cooperació que han estat recollits en
convenis de col·laboració, amb el ferm propòsit de desenvolupar accions que condueixin
al manteniment de la xarxa d’oficines de CITE i AMIC, ja que és un instrument bàsic i,
sovint l’únic, per donar d’atenció pública a les persones nouvingudes. En aquest
context es pot afirmar que la tasca realitzada per les dues associacions ha estat
fonamental pels ajuntaments que han disposat d’aquest servei.
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a que aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
Atès que segons l’apartat segon de l’article 15 de l’Ordenança, en el text del conveni, a
més del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la
mateixa finalitat.
Atès que a l’aplicació G/60303/232A3//48901 i a l’aplicació G/60303/232A3//48902 hi
ha consignats nominativament els crèdits necessaris per atorgar les aportacions
econòmiques amb les quals la Diputació de Barcelona participa en el conveni que es
proposa signar a fi de realitzar el servei d’informació i assessorament jurídic
especialitzat en matèria d’estrangeria a la demarcació de la província de Barcelona.
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Vist l’apartat 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
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, d’acord amb els apartats 1.a) i 1.c) de l’article 15 de l’Ordenança
General de Subvencions, l’atorgament, per concessió directa, d’una subvenció de cent
vint-i-quatre mil setanta-cinc (124.075) € a l’Associació d’ajuda mútua d’immigrants de
Catalunya (AMIC), NIF: G-60267580, i d’una subvenció de cent vint-i-quatre mil
setanta-cinc (124.075) € a l’ Associació per a l’orientació, formació i inserció dels
treballadors estrangers (CITE), NIF: G-58540428. Aquestes subvencions estan
destinades a finançar, durant l’any 2012, la prestació dels serveis d’informació i
assessorament jurídic especialitzat en matèria d’estrangeria a la demarcació de la
província de Barcelona.
Segon.- Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció, el text literal de la
qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ D’AJUDA MÚTUA
D’IMMIGRANTS DE CATALUNYA (AMIC), L’ASSOCIACIÓ PER A L’ORIENTACIÓ,
FORMACIÓ I INSERCIÓ DELS TREBALLADORS ESTRANGERS (CITE - CONC) I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER DONAR SUPORT ALS SERVEIS D’INFORMACIÓ I
ASSESSORAMENT JURÍDICA A LA POBLACIÓ IMMIGRADA EN LA DEMARCACIÓ DE
LA PROVÍNCIA DE BARCELONA.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania de
l’Àrea d’Atenció a les Persones, l’Il·lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri fent ús de les atribucions
que li han estat conferides mitjançant la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, aprovada per decret de la
Presidència de 8 de setembre de 2011 (núm. 7931/11), publicat al BOPB de 23 de setembre
de 2011, assistida pel secretari delegat el Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les
facultats conferides pel decret de la Presidència de 8 de setembre de 2011(núm. 7932/11),
publicat al BOPB de 23 de setembre de 2011.
ASSOCIACIÓ D’AJUDA MÚTUA D’IMMIGRANTS DE CATALUNYA (en endavant AMIC),
NIF núm. G-60267580, amb el núm. 14210, secció 1a del Registre d’Associacions,
representada per la Sra. Raquel Gil Eiroá en qualitat de presidenta d’aquesta associació,
domiciliada a la Rambla de Santa Mònica, 10, 08002 de Barcelona, i assistida pel Sr. Samir
Kollech Allali, en qualitat de secretari de l’associació.
ASSOCIACIÓ PER A L’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ DELS TREBALLADORS
ESTRANGERS (en endavant CITE), NIF núm. G-58540428, registrada amb el núm. 10.018,
secció 1a, i domiciliada a la Via Laietana, 16, 08003 de Barcelona, representada pel Sr.
Ghassan Saliba Zeghondi, en qualitat de president de la mateixa i assistit per la Sra. Ester
Boixadera Baulenas, en qualitat de secretària de l’associació.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que la Diputació de Barcelona, des de l’Àrea d’Atenció a les Persones, de té la
voluntat de cooperar i donar suport als ajuntaments per consolidar polítiques de
cohesió social i convivència ciutadana.

II.

Que, el Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania, adscrit a l’Àrea d’Atenció a les
Persones, des de l’any 2004 impulsa el programa de gestió local de la immigració que
té per objecte assessorar i orientar als ens locals de la demarcació de Barcelona

III.

Atès que en el marc d’aquest programa, la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea
d’Igualtat i Ciutadania, en data 3 de maig de 2005 va signar un conveni de
col·laboració amb les associacions CITE i AMIC per tal d’assegurar els serveis
d’informació i assessorament jurídic especialitzat a la població immigrada en la
demarcació de la província de Barcelona, mitjançant la xarxa d’oficines que disposen
les referides entitats.

IV.

Que l’esmentat conveni de col·laboració s’ha anat prorrogant anualment fins
l’actualitat i que, fruit del mateix, la xarxa d’oficines de CITE i AMIC ha estat bàsica i,
sovint, única xarxa d’atenció pública per a les persones nouvingudes. En aquest
context es pot afirmar que la tasca realitzada per les dues associacions ha estat
fonamental pels ajuntaments que han disposat d’aquest servei.

V.

Que, d’altra banda, en els darrers set anys els serveis que han ofert CITE i AMIC
s’han consolidat com uns serveis públics, gratuïts i que han contribuït a millorar
l’acollida que realitzen els municipis a les persones immigrades, essent un pas
primordial en el seu procés d’integració.

VI.

Que les referides entitats CITE i AMIC han sol·licitat a la Diputació de Barcelona, el
seu suport per mantenir aquests serveis. Per la seva part, i atès que hi ha crèdit
pressupostari, l’Àrea d’Atenció a les Persones, a través del Servei de Polítiques de
Diversitat i Ciutadania considera oportú mantenir la relació de col·laboració amb
aquestes dues entitats per tal de donar continuïtat a la prestació d’informació i
assessorament a la població immigrada de la demarcació de la província de
Barcelona.

VII.

Que l’Area d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona proposa atorgar
una subvenció de cent vint-i-quatre mil setanta-cinc (124.075) € a cadascuna de les
referides entitats per assegurar els serveis d’informació i assessorament jurídic
especialitzat en matèria d’estrangeria a la demarcació de la província de Barcelona

VIII. Que el text del present conveni fou aprovat per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data XXXXXXX
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- OBJECTE DEL CONVENI
El present conveni té per objecte establir els acords de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i les entitats ASSOCIACIÓ D’AJUDA MÚTUA D’IMMIGRANTS DE CATALUNYA
(en endavant AMIC), NIF núm. G-60267580 i l’ASSOCIACIÓ PER A L’ORIENTACIÓ,
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FORMACIÓ I INSERCIÓ DELS TREBALLADORS ESTRANGERS (en endavant CITE), NIF
núm. G-58540428, a fi d’assegurar la prestació dels serveis d’informació i assessorament
jurídic especialitzat en matèria d’estrangeria a la demarcació de la província de Barcelona.
Segon.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
2.1. L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, a través del Servei de
Polítiques de Diversitat i Ciutadania, es compromet a:
a) La Diputació de Barcelona aportarà individualment a cadascuna d’aquestes dues
entitats – AMIC i CITE-CONC – la quantitat de cent vint-i-quatre mil setanta-cinc
(124.075) €, destinada a finançar l’activitat del conjunt de les oficines d’informació i
assessorament especialitzat, que hi ha relacionades en la clàusula desena d’aquest
conveni. Així, doncs, la Diputació de Barcelona participa amb una aportació total de
dos-cents quaranta-vuit mil cent cinquanta (248.150) €, la qual va a càrrec del
Pressupost d’aquesta Corporació per a l’any 2012.
b) Fer el seguiment de l’activitat de les dites oficines. En aquest sentit, el Servei de
Polítiques de Diversitat i Ciutadania farà arribar a cadascuna d’aquestes entitats un
model d’informe de valoració de caràcter qualitatiu que ambdues hauran de trametre
a la Diputació de Barcelona amb una periodicitat semestral.
c) Informar i fer-ne difusió, en el marc d’aquest conveni, dels serveis que presten les
referides entitats als ens locals de la demarcació de la província de Barcelona.
d) Dur a terme el seguiment i l’avaluació del conveni de col·laboració.
e) Assignar dues persones, d’entre el seu personal tècnic, per formar part de la
comissió de seguiment.
2.2 Les entitats CITE/AMIC es comprometen a :
a) Oferir un servei d’informació, assessorament jurídic i tramitació de documentació en
matèria d’estrangeria que doni cobertura a tota la demarcació de la província de
Barcelona, a través de les oficines relacionades en l’annex d’aquest conveni. A les
oficines esmentades podran accedir aquells usuaris/àries que ho facin directament i
aquells que siguin derivats pels ens locals de la demarcació de la província de
Barcelona.
b) Dur a terme, continuadament en el temps, el servei de les oficines d’atenció i
assessorament durant la vigència del conveni.
c) Oferir assessorament jurídic en matèria d’estrangeria als referents tècnics dels
ajuntaments de la demarcació de la província de Barcelona, també mitjançant
consulta telefònica o correu electrònic.
d) Trametre a la Diputació de Barcelona els indicadors trimestrals de l’activitat de les
oficines, Aquests indicadors descriuran el perfil que caracteritza els usuaris/àries
atesos/eses, així com la tipologia de les consultes efectuades.
e) Fer arribar a Diputació de Barcelona l’informe de valoració de l’activitat de les
oficines, de caire qualitatiu i semestral, amb el model que el Servei d’Igualtat i
Ciutadania de la Diputació els haurà facilitat prèviament.
f) Realitzar sessions formatives o informatives en matèria d’estrangeria, adreçades a
responsables tècnics, polítics o al conjunt de la ciutadania, en aquells municipis els
ajuntaments dels quals ho hagin sol·licitat i que, a més disposin d’una oficina
d’informació i assessorament,
g) Fer arribar a la Diputació de Barcelona un llistat dels referents tècnics dels
ajuntaments amb els quals els assessors/es de les oficines de CITE i AMIC,
estableixen relacions de coordinació/derivació.
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h) Trametre a la Diputació de Barcelona un exemplar d’aquells materials editats o
publicats per les entitats, que facin referència a les activitats conveniades, tot fent
constar la participació de la Diputació de Barcelona en les mateixes.
i) Participar, a petició de la Diputació de Barcelona, en espais de debat, formació o
jornades amb la finalitat d’explicar l’activitat que desenvolupen aquestes entitats, en
el marc d’aquest conveni.
j) Incorporar en totes les comunicacions i informacions de les activitats
desenvolupades en el marc d’aquest conveni, i en qualsevol suport que aquestes es
presentin, l’anagrama i el logotip de la Diputació de Barcelona, així com el text: “en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona”, juntament amb la resta d’anagrames i
logotips que siguin escaients.
k) Designar, cadascuna d’aquestes dues entitats, dues persones tècniques per formar
part de la comissió de seguiment de les activitats d’aquest conveni durant l’any
2012.
El present conveni no exclou la cooperació d’altres administracions amb CITE i AMIC per al
desenvolupament d’actuacions específiques vinculades amb les activitats pròpies
d’ambdues entitats.
Tercer.- COMISSIÓ TÈCNICA I DE SEGUIMENT
El seguiment de les actuacions convingudes es farà mitjançant una comissió mixta entre
l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC) i el Centre d’Informació per a
Treballadors Estrangers (CITE – CONC), i el Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania
de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. Aquesta comissió estarà
integrada per:
- Dos representants d’ AMIC.
- Dos representants de CITE - CONC
- Dos representants de la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Polítiques de
Diversitat i Ciutadania.
Són funcions de la comissió de seguiment:
- La coordinació i gestió de les actuacions
- El seguiment i avaluació de les actuacions
- La resolució de les dificultats que puguin sorgir en el desenvolupament de l’activitat dels
acords.
La comissió tècnica de seguiment es reunirà semestralment per realitzar l’avaluació i el
seguiment del conveni, així com sempre que qualsevol de les parts ho requereixi.
Quart.- VIGÈNCIA i EFECTES DEL CONVENI
Aquest conveni tindrà efectes des de la data de la seva signatura i fins al 31 de desembre
de 2012.
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE L’ACTUACIÓ
Les entitats, AMIC i CITE – CONC, disposen fins el dia 31 de març de 2013 per a presentar
la justificació de les despeses de les activitats conveniades, les quals s’hagin realitzat entre
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012.
Cadascuna de les entitats, AMIC i CITE - CONC, per separat, haurà de justificar la
realització de l’activitat subvencionada mitjançant la presentació, al Registre de Factures de
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la Diputació de Barcelona, del Compte Justificatiu amb Aportació de Justificants, que
inclourà una Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions de la
subvenció amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts i una Memòria
econòmica justificativa del cost de l’activitat què inclou una relació de despeses, adjuntant
originals o fotocòpies compulsades de factures, minutes i demés justificants de les despeses
efectuades en el desenvolupament de les activitats detallades al present conveni, les quals
hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable, així
com els ingressos obtinguts per finançar-la o derivats d’ella.
Alternativament, el compte justificatiu podrà substituir les factures per l’aportació d’un
informe emès per un/a auditor/a de comptes inscrit/a en el Registre Oficial d’Auditors de
Comptes, i designat d’acord amb allò previst a l’article 74.2 del RLGS. L’informe d’auditor
contindrà els següents extrems:
1. Identificació del beneficiari i de l’òrgan que hagi procedit a la designació de l’auditor.
2. Identificació de l’òrgan gestor de la subvenció.
3. Identificació de la subvenció percebuda, amb indicació de la resolució de concessió i
resta de resolucions posteriors que modifiquin l’anterior.
4. Identificació del compte justificació objecte de revisió, el qual s’acompanyarà com
annex a l’informe, tot informant de la responsabilitat del beneficiari de la subvenció en
la seva preparació i presentació.
5. Referència a l’aplicació de la norma continguda en l’Ordre EHA/1434/2007 i la resta de
normativa que regula la subvenció.
6. Detall dels procediments de revisió portats a terme per l’auditor i l’abast dels mateixos
(contingut a l’article 3 de l’Ordre).
7. menció què el beneficiari va facilitar tota la informació sol·licitada per l’auditor per tal de
realitzar el treball de revisió. Si no ha estat així, es posarà de manifest aquesta
circumstància amb indicació de la informació omesa.
8. Resultat de les comprovacions realitzades, amb indicació dels fets observats que
poguessin suposar un incompliment per part del beneficiari de la normativa aplicable o
de les condicions imposades per a la percepció de la subvenció. Aquesta informació
ha de proporcionar-se amb detall suficient per tal que el servei o centre gestor pugui
concloure al respecte.
9. Indicar que el treball de revisió no té la naturalesa d’auditoria de comptes ni es troba
sotmès a la Llei 19/1988 d’Auditoria de Comptes. Així mateix, indicació de que en
l’informe no s’expressa una opinió d’auditoria sobre el compte justificatiu.
10. L’informe haurà d’estar signat per qui l’hagi realitzat, amb indicació de la data de la
seva emissió.
Les despeses ocasionades per la contractació de l’auditor es consideraran despeses
justificables als efectes de l’aportació econòmica que fa la Diputació de Barcelona en aquest
acte.
Cadascuna de les entitats, AMIC i CITE - CONC, per separat, haurà de presentar,
directament en el Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, els documents dels
Comptes justificatius amb aportació de justificants.
En la justificació haurà de quedar provada l’activitat continuada del servei que es presta des
de les oficines.
Sisè.- PAGAMENT
La Diputació de Barcelona, des del Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania, a la
signatura del present conveni, transferirà a cadascuna de les dues entitats, AMIC i CITE-
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CONC, la quantitat de seixanta-dos mil trenta-set euros amb cinquanta cèntims
(62.037,50)€, ja que totes dues entitats manifesten tenir problemes de tresoreria per afrontar
les despeses inicials del projecte.
El cinquanta per cent restant, es transferirà a les entitats signants d’aquest conveni en
finalitzar el període de vigència i en haver demostrat que les activitats han estat degudament
prestades a la ciutadania i en els termes conveniats. Per la qual cosa, hauran de presentar
el compte justificatiu amb aportació de factures, la memòria de les activitats i un exemplar,
com a mínim, de cadascun dels fulletons que s’hagin editat amb motiu de la realització
d’aquest programa durant l’any 2012, tal com es detalla als pactes Segon, punt 2.2 j) i
Cinquè d’aquest clausulat.
Setè.- FORMES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI
Són causes d’extinció del present conveni:
 La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència
 Mutu acord de les parts.
 Incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions establertes en el
conveni per qualsevol de les parts.
 Impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.
 Per qualsevol de les causes previstes en el marc normatiu vigent.
Vuitè.- JURISDICCIÓ COMPETENT
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva
execució seran resoltes per mutu acord de les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació
d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu
de la ciutat de Barcelona.
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix el Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(en endavant ROAS), la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Desè.- RELACIÓ D’OFICINES DE CITE I D’AMIC QUE PARTICIPEN EN AQUEST
CONVENI
Les oficines d’informació i assessorament especialitzat a les quals es fa referència al pacte
segon, apartat 2.1. a), d’aquest conveni són:
Llistat oficines CITE i AMIC any 2012
Entitat

Municipi

Dia/es i horari

AMIC

ABRERA

Dimarts 10:00 - 14:00h

AMIC

BADALONA

Dilluns 9:00h - 13:30h
Dimarts 16:00 - 19:30h

CITE

BERGA

Dilluns 15:30-19:30 h

CITE

CORNELLÀ DE LL.

Dimarts 16:00-20:00 h
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Adreça i Telèfon
Pça. de la Constitució, 2 /
937702901
Plaça Rafael Campalans, s/n
(C. Cívic La Colina) /
93 383 39 08
Pl. Viladomat, 24 /
938212655
Ctra. Esplugues, 68 /
933779292

Assessor/a
Abdelkader El
Yaakoubi
Pap Jammeh
E. Giner
A. Garcia

Entitat

Municipi

CITE

EL PRAT DE LL.

AMIC

ESPARREGUERA

CITE

GRANOLLERS
GRANOLLERS
* (Seu UGT)

AMIC
CITE

L'HOSPITALET LL.

AMIC

L’HOSPITALET DE
LL. * (Seu UGT)

CITE

MANLLEU

CITE

MANRESA

CITE

MARTORELL

AMIC

MARTORELL
* (Seu UGT)

CITE

MATARÓ

AMIC

MATARÓ
* (Seu UGT)

AMIC

MOIÀ

AMIC
AMIC
CITE

MOLLET DEL
VALLÈS
OLESA DE
MONTSERRAT
PINEDA DE MAR

CITE

SABADELL

AMIC

SANT ADRIÀ DE
BESÒS

AMIC

SANT PERE RIBES

AMIC

SANT PERE RIBES
(oficina Roquetes)

CITE
CITE
CITE
AMIC
CITE
AMIC
CITE

SANTA COLOMA DE
G.
TORELLÓ

Dia/es i horari

Adreça i Telèfon
C. Lloret de Mar, 2 /
933790599
Pça. del Ajuntament, 1 /
Dimarts 15:00 - 19:00h
937771801
Dijous 10:00-14:00 h
C. Pius XII, 5-6 / 938601940
Dimarts 9:00 - 14:00h i
Esteve Terrades, 30-32 /
16:00 - 19:00h
938704258
C. Amadeu Torner, 41-47 /
Dilluns 16:00-20:00 h
933372947
Dimarts 9:00 - 14:00h i
Rambla Marina, 429-431 bis
16:00 - 19:00h.
/ 933389253
C. Alta Cortada, 1, 2 /
Dimarts 18:30-20:30 h
938507587
C. Alta Cortada, 1, 2 /
Dijous 10:00-12:00 h
938507587
Dilluns 09:00-13:00 h
Pg. Pere III, 62 / 938730000
C. Pep Ventura, 7 /
Dimecres 16:00-18:00 h
937755290
Dilluns 10:00 -14:00h i
Passatge Sindicat, 226 /
15:00 - 19:00h
937754316 / 937755535
C. Castaños, 120 /
Dilluns 09:00-13:00 h
937415340
Pça. de les Tereses, 17 /
Dimecres 9:00 - 14:00h
937904446
2n i 4t dijous de mes:
C/ de les Joies, 11-13 /
10:00 - 14:00h
938301418
Dijous 9:30 - 14:00h i
Pça. Major, 1 / 935719505
15:30 - 19:00h
C/Cal Manè s/n (Parc
Dijous 10:00 - 14:00h
Municipal) / 937786976
Dimecres 09:00-13:00 h Centre Innova / 937671560
C. Ferran Casablancas, 70 /
Dimecres 10:30-12:30 h
937272975
Pça de la Vila, 4 /
Dilluns 16:00 – 20:00 h
933812004
Masia Can Puig, s/n
1r i 3r dilluns de mes:
(C.Cívic) / 938109265 /
10 - 14:00h
938109210
Pça de la Vinya d’en Petaca,
2n i 4t dilluns de mes:
s/n / 938109265 /
10 - 14:00h
938109210
Dijous 16:00-20:00 h

Dilluns 16:00-20:00 h

c. Pirineus, 2 / 934663940

Dimecres 11:00-13:00 h C. Núria, 91 / 938505031
Pl. Lluís Companys, 3 /
VIC
Dijous 17:30-20:00 h
938861023
Auditori Pablo Picasso
VILADECANS
Dimecres 9:00 - 13:00h Passatge Sant Ramón, 2 /
936591015 / 936591456
Pl. del Penedès, 4, 2 /
VILAFRANCA DEL P. Dilluns 10:00-14:00 h
938903982
VILAFRANCA DEL
Dimecres 9:30 - 13:30h Pça. Penedès, 4 /
PENEDÈS*
Divendres 9:30 - 13:30h 938903906
(Seu UGT)
C. Marquès del Duero, 15 /
VILANOVA I LA G.
Dimarts 16:00-20:00 h
938152517

Assessor/a
A.G.
A.E.Y.
E.F.
M.D
M.A.
D.Z.
G.C.
G.C.
E.G.
M.R.
D.Z.
I.D.
P.J.
M.D.
S.K.
A.E.Y.
I.D.
N.A.
P.J.
F.L.

F.L.
N.A.
G.C.
G.C.
M.T
F.P.
F.L.
F.P.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, que s'estén per triplicat i a un
sol efecte, en el lloc i data que s’indiquen a continuació.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent vint-i-quatre mil setanta-cinc
(124.075) €, amb càrrec a l’aplicació nominativa de despeses G/60303/232A3 /48901 i
una despesa de cent vint-i-quatre mil setanta-cinc (124.075) €, amb càrrec a l’aplicació
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nominativa de despeses G/60303/232A3 /48902 del pressupost de l’exercici 2012, per
fer front a les subvencions que s’atorguen en aquest acte a les entitats referides a
l’acord primer d’aquest dictamen.
Les dues entitats beneficiàries, destinaran aquestes subvencions a donar suport a les
despeses derivades del manteniment de la prestació del servei d’informació i
assessorament jurídic especialitzat en matèria d’estrangeria a la demarcació de la
província de Barcelona.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Associació d’ajuda mútua d’immigrants de
Catalunya (AMIC) i l’Associació per a l’orientació, formació i inserció dels treballadors
estrangers (CITE).
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un
acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
Abans d’aixecar la sessió la Presidència dóna la paraula al Sr. Puigdollers, Diputat
Delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, per informar sobre els incendis ocorreguts
els dies 12 i 13 de juny en els termes municipals de Castellet i la Gornal i Vilanova i la
Geltrú, i que ha afectat a 630 Ha. La bona noticia, continua dient el Sr. Puigdollers, es
que cap casa ha sofert danys. Finalment manifesta que ha demanat a la Presidència
de la Diputació que s’assumeixin els costos que aquest incendi ha provocat als
ajuntaments i en aquest sentit, si es competència de la Junta de Govern el
corresponent dictamen, i si, pel seu cost reduït, correspongués a altre organisme,
informaria a la Junta en la una propera sessió.
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual,
com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i Plau
El President,
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