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Servei de Secretaria

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN

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

12 de setembre de 2012
Ordinària
11:10 hores del matí
11:21 hores del matí
Sala Prat de la Riba

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

Sr. Alberto Fernández Díaz
Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Josep Llobet Navarro
Sr. Antoni Fogué i Moya
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Alberto Villagrasa Gil
Sr. Ramon Riera Macia
Sr. Josep Oliva i Santiveri
Sra. Mireia Solsona i Garriga
Sr. Josep Salom i Ges
Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
Sra. Mercè Rius i Serra

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

Sra. Mercè Conesa i Pagès
Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo
Sr. Xavier García Albiol
Sra. Mònica Querol Querol
Sr. Jordi Subirana i Ortells
Sr. Marc Castells i Berzosa

Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.

Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Gerard Ardanuy i Mata

Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 26 de juliol de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
Ratificació de:
2.- Decret de la Presidència de data 24 de juliol de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General del Consorci del Parc
Fluvial del Llobregat, per a la sessió del dia 26 de juliol de 2012.
Es dóna compte dels decrets següents:
3.- Decret de la Presidència, de 12 de juliol de 2012, de compareixença com a
demandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el
recurs núm. 38/2011-M interposat per O.V.M. contra el decret que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i personals
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1462, a causa de la
irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada.
4.- Decret de la Presidència, de 12 de juliol de 2012, de compareixença davant la
Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el recurs núm. 247/2012 interposat per M.A.M.D. i B.S.A. contra el
dictamen, de 28/03/2012, sobre la revisió d’ofici del decret de la Presidència de
20/04/2004, modificat per decret del President delegat de l’Àrea de Coordinació i
Govern Local de 14/02/2008, en matèria de personal, de conformitat amb el dictamen
favorable de la Comissió Jurídica Assessora, de 23 de febrer de 2012.
5.- Decret de la Presidència, de 12 de juliol de 2012, de compareixença davant la
Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el recurs núm. 248/2012 interposat per M.V.G. contra el dictamen, de
28/03/2012, sobre la revisió d’ofici del decret de la Presidència de 20/04/2004,
modificat per decret del President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local de
14/02/2008, en matèria de personal, de conformitat amb el dictamen favorable de la
Comissió Jurídica Assessora, de 23 de febrer de 2012.
6.- Decret de la Presidència, de 18 de juliol de 2012, de compareixença com a
perjudicada, davant el Jutjat Penal núm. 1 de Manresa, en el procediment abreujat
núm. 175/2012 relatiu a l’accident que va tenir lloc a la carretera B-1225 i en el qual
van resultar afectats 2 trams de barana.
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7.- Decret de la Presidència, de 18 de juliol de 2012, d’interposició d’accions judicials
laborals contra la resolució de la directora provincial de l’INSS en relació amb un
procés d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball.
Es dóna compte dels dictàmens següents:
8.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, que
desestima el recurs 508/2010-D, interposat per M.S.M. contra la resolució que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i
perjudicis derivats de la caiguda que va patir la recurrent a causa d’una taca d’un
producte relliscós que provenia del recinte de la Maternitat.
9.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que
desestima el recurs 229/2010-E, interposat per X.G.M. contra el decret que desestima
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials ocasionats
en la motocicleta del recurrent derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la
carretera BV-1414, a causa d’una taca d’oli a la calçada.
10.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 5 de Barcelona, que estima parcialment el recurs 645/10-Y,
interposat per S.M.A. i I.R.M. contra la resolució que desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que
va tenir lloc a la carretera BV-4243, a causa d’una placa de gel existent a la calçada,
en el sentit de condemnar la Diputació a indemnitzar els recurrents en la quantitat de
mil vuit-cents cinquanta-un euros amb setze cèntims (1.851,16) € per les lesions, i
quatre mil set-cents noranta-set (4.797) € pels danys materials.
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que
desestima el recurs 81/2011-A, interposat per J.V.G. contra la resolució que desestima
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels desperfectes patits en una
finca, com a conseqüència d’un desbordament d’aigües pluvials que l’actor imputa a
l’acumulació de residus en les canalitzacions de la carretera BV-2004.
12.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que
desestima el recurs 72/2011-E, interposat per A.F.M. contra la resolució que desestima
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials ocasionats
en la motocicleta del recurrent derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la
carretera BV-1101, a causa d’una taca d’oli a la calçada.
13.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que
desestima el recurs 486/2010-B, interposat per F.M.S. contra el decret 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-5008, quan el recurrent va
relliscar amb la seva motocicleta en creuar un pas de vianants.
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Direcció de Relacions Internacionals
Donar compte de:
14.- Decret de la Presidència de data 18 de juliol de 2012, que resol autoritzar i
disposar la despesa corresponent al primer pagament intermedi a la Regió de Toscana
en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de
Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació
del Programa URB-AL III (OCO)”.
15.- Decret de la Presidència de data 24 de juliol de 2012, que resol autoritzar i
disposar la despesa corresponent al segon pagament intermedi a la Municipalitat de
San José (Costa Rica) en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la Municipalitat de San José (Costa Rica) per a la implementació de l’acció
“Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.
Dictamen
16.- Dictamen que proposa l’aprovació de la minuta d’addenda i del nou pressupost al
conveni específic de col·laboració entre el “Centre Marocain de Recherche et
Développement” i la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte
“Plataforma Local Med: governança local a la mediterrània/Marroc”.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
17.- SANT JOAN DE VILATORRADA.- Dictamen que proposa subvenir en un import
de seixanta-cinc mil set-cents trenta-set euros amb setanta-sis cèntims (65.737,76) € a
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada a l’objecte de subsidiar el préstec que
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.
18.- SALLENT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de trenta-nou mil
quatre-cents setanta-dos euros amb seixanta-un cèntims (39.472,61) € a l’Ajuntament
de Sallent a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2012.
Caixa de Crèdit
19.- MONTCADA I REIXAC.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Urb. Finca
carrers Triangle/Cim” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
20.- PREMIÀ DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Voreres i
abastament aigua” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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Servei de Contractació
21.- Dictamen que proposa adjudicar l’expedient de contractació relatiu a la “Prestació
del Servei Local de Teleassistència als municipis de la província de Barcelona
menors de 300.000 habitants”, aprovat per la Junta de Govern en sessió de 17 de
maig de 2012, amb rectificació d’errors materials aprovada per la Junta de Govern en
sessió de 31 de maig de 2012, a l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios, SL,
amb NIF B-80925977, per un import estimatiu de divuit milions tres-cents vint-i-cinc mil
trenta-nou euros amb setanta-un cèntims (18.325.039,71) €, IVA exclòs, biennals,
corresponent al Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis d’Educació
22.- Dictamen que proposa aprovar l’ampliació de la dotació econòmica del recurs
econòmic consistent en el fons de prestació “Suport al servei de menjador de les
escoles bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, per un import de cent cinquanta mil (150.000) €
i la seva distribució.
Gerència de Serveis de Cultura
23.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a
escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació de Barcelona no
oferta el programa Anem al Teatre. Curs escolar 2012-2013.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
Martorell Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/3242.

la UTE

25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. M.M.C.,
en resolució de l’expedient núm. 2012/4485.
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la UTE
Martorell Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/4547.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Bigues i Riells, en resolució de l’expedient núm. 2012/5080.
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. LlM.P.G.,
en resolució de l’expedient núm. 2012/5261.

5/88

29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2012/5479.
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Miracle, SL, en resolució de l’expedient núm. 2012/5715.
31.- Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres a favor de la
UTE. Agbar-Acycsa, en resolució de l’expedient núm. 2010/7133.
32.- Dictamen que proposa rectificar l’errada material detectada a l’aprovar una
autorització d’obres a favor del Sr. J.C.G., en resolució de l’expedient núm. 2010/9940.
33.- Dictamen que proposa declarar la caducitat i arxiu de l’autorització d’obres a favor
de la UTE Ave Trinidad, en resolució de l’expedient núm. 2007/9132.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
34.- Dictamen que proposa l’aprovació de l'expedient de contractació del servei públic
per a gestionar l'equipament d'educació ambiental l'Escola de Natura de Can Grau
situada al Parc del Garraf, sota la modalitat de concessió administrativa.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
35.- Dictamen que proposa autoritzar un canvi de destí de les obres subvencionades
per la prevenció local d’incendis forestal l’any 2012 al municipi de Saldes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Minuta de l’Acta.- Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta
corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de juliol de 2012, es pregunta si existeix
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Decret de la Presidència de data 24 de juliol de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General del Consorci del
Parc Fluvial del Llobregat, per a la sessió del dia 26 de juliol de 2012.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret,
que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona està representada en el Consell General del Consorci del
Parc Fluvial del Llobregat, entre altres persones, per l’Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia
com a titular, i pel Sr. Francesc Vila Albet com a suplent.
El Consorci té previst celebrar sessió del Consell General el proper dia 26.7.2012, a la
qual ni el Sr. Riera ni el Sr. Vila poden assistir, per coincidir amb altres obligacions del
seu càrrec, inajornables i que no pot deixar d’atendre.
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Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta
sessió, i en tota la seva representació, es proposa fer una nova designació només per
a aquesta data.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, de la qual es convocarà la
propera sessió per al dia 13.9.2012, ja que la del dia 26.7.2012 està ja convocada i,
per tant, tancat el seu ordre del dia.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta.
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 31.5.2012 (BOPB de 6.6.2012), que va entrar en vigor 18 de juny
de 2012, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent
als efectes de ratificació, en la següent sessió que es convoqui, aquesta Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar el Sr. Xavier Font i Urgell, cap de l'Oficina Tècnica de Turisme,
representant d’aquesta Corporació en el Consell General del Consorci del Parc Fluvial
del Llobregat, en substitució del titular Sr. Ramon Riera Macia, només per a la sessió
del dia 26.7.2012.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui.
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci i als interessats, per al seu coneixement
i efectes oportuns.
3.- Decret de la Presidència, de 12 de juliol de 2012, de compareixença com a
demandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en
el recurs núm. 38/2011-M interposat per O.V.M. contra el decret que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i
personals derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV1462, a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar 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. 2 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 38/2011-M, procediment
abreujat, interposat pel senyor O. V. M. E., contra el Decret, de data 9 de novembre de
2010 que va desestimar la reclamació de responsabilitat formulada pels danys
personals i materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 6 d’octubre de
2009 a la carretera BV-1462 a causa, segons el reclamant, de la irrupció sobtada d’un
porc senglar a la calçada.
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La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu 781/1996 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 27 de juny 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 en relació amb aquesta matèria.
Atès que Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i Cardona, advocat de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada
Cuatrecases per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència,
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita
companyia.
D’acord amb l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
38/2011-M, procediment abreujat, interposat pel senyor O. V. M. E., contra el Decret,
de data 9 de novembre de 2010 que va desestimar la reclamació de responsabilitat
formulada pels danys personals i materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el
dia 6 d’octubre de 2009 a la carretera BV-1462 a causa, segons el reclamant, de la
irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 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. 38/2011-M, 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.
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4.- Decret de la Presidència, de 12 de juliol de 2012, de compareixença davant la
Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs núm. 247/2012 interposat per M.A.M.D. i
B.S.A. contra el dictamen, de 28/03/2012, sobre la revisió d’ofici del decret de la
Presidència de 20/04/2004, modificat per decret del President delegat de l’Àrea
de Coordinació i Govern Local de 14/02/2008, en matèria de personal, de
conformitat amb el dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora, de 23
de febrer de 2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor literal
següent:
La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, mitjançant ofici de data 12 de juny de 2012, ha citat la Diputació
de Barcelona perquè comparegui en el Recurs Ordinari número 247/2012 interposat
pel senyor M. A.M. D. i la senyora B. S. A. contra els acords primer, tercer i cinquè del
Dictamen de la Diputació de Barcelona, de data 28 de març de 2012, sobre la revisió
d’ofici del Decret de la Presidència de data 20 d’abril de 2004, parcialment modificat
per Decret del President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local de 14 de
febrer de 2008 referent a matèria de personal, de conformitat amb el dictamen
favorable de la Comissió Jurídica Assessora de data 23 de febrer de 2012.
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 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, que 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.
D’acord amb l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer en el Recurs Ordinari número 247/2012 interposat pel senyor M.
A. M. D. i la senyora B. S. A. contra els acords primer, tercer i cinquè del Dictamen de
la Diputació de Barcelona, de data 28 de març de 2012, sobre la revisió d’ofici del
Decret de la Presidència de data 20 d’abril de 2004, parcialment modificat per Decret
del President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local de 14 de febrer de 2008
referent a matèria de personal, de conformitat amb el dictamen favorable de la
Comissió Jurídica Assessora de data 23 de febrer de 2012.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu a la Secció Quarta de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
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compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
Quart.- Designar el procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas
perquè, es faci càrrec de la representació en dit recurs i autoritzar el pagament de les
despeses que pugui generar la seva intervenció, les quals pujaran a un màxim de
847,45 € en concepte d’honoraris professionals més 152,55 € en concepte d’IVA, per a
la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus incidents, així com qualsevol
despesa en concepte de desplaçament, bestretes i suplits que es puguin ocasionar.
5.- Decret de la Presidència, de 12 de juliol de 2012, de compareixença davant la
Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs núm. 248/2012 interposat per M.V.G. contra el
dictamen, de 28/03/2012, sobre la revisió d’ofici del decret de la Presidència de
20/04/2004, modificat per decret del President delegat de l’Àrea de Coordinació i
Govern Local de 14/02/2008, en matèria de personal, de conformitat amb el
dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora, de 23 de febrer de 2012.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, mitjançant ofici de data 12 de juny de 2012, ha citat la Diputació
de Barcelona perquè comparegui en el Recurs Ordinari número 248/2012 interposat
pel senyor M. V. G. contra els acords primer, tercer i cinquè del Dictamen de la
Diputació de Barcelona, de data 28 de març de 2012, sobre la revisió d’ofici del Decret
de la Presidència de data 20 d’abril de 2004, parcialment modificat per Decret del
President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local de 14 de febrer de 2008
referent a matèria de personal, de conformitat amb el dictamen favorable de la
Comissió Jurídica Assessora de data 23 de febrer de 2012.
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 781/1996 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.
D’acord amb l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
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RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer en el Recurs Ordinari número 248/2012 interposat pel senyor M.
V. G. contra els acords primer, tercer i cinquè del Dictamen de la Diputació de
Barcelona, de data 28 de març de 2012, sobre la revisió d’ofici del Decret de la
Presidència de data 20 d’abril de 2004, parcialment modificat per Decret del President
delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local de 14 de febrer de 2008 referent a
matèria de personal, de conformitat amb el dictamen favorable de la Comissió Jurídica
Assessora de data 23 de febrer de 2012.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu a la Secció Quarta de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
Quart.- Designar el procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas
perquè, es faci càrrec de la representació en dit recurs i autoritzar el pagament de les
despeses que pugui generar la seva intervenció, les quals pujaran a un màxim de
847,45 € en concepte d’honoraris professionals més 152,55 € en concepte d’IVA, per
a la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus incidents, així com qualsevol
despesa en concepte de desplaçament, bestretes i suplits que es puguin ocasionar.
6.- Decret de la Presidència, de 18 de juliol de 2012, de compareixença com a
perjudicada, davant el Jutjat Penal núm. 1 de Manresa, en el procediment
abreujat núm. 175/2012 relatiu a l’accident que va tenir lloc a la carretera B-1225 i
en el qual van resultar afectats 2 trams de barana.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret,
que és del tenor literal següent:
El Jutjat Penal núm. 1 de Manresa, mitjançant cèdula de data 8 de juny de 2012, ha
citat la Diputació de Barcelona a comparèixer com a perjudicada en el procediment
abreujat núm. 175/2012 que es tramita en aquell Jutjat contra el senyor D. G. O. i la
Companyia d’Assegurances Allianz, per l’accident ocorregut el 23 d’abril de 2012 a la
carretera B-1225 i en el que van resultar afectats 2 trams de barana, la reparació de la
qual ascendeix a un total de 135 €.
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació emès en compliment d’allò
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del
Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, i en compliment d’allò ordenat a la
citació judicial rebuda escau comparèixer en l’esmentat procediment i designar lletrat
perquè es faci càrrec de la defensa i representació de la Corporació.
D’acord amb l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
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Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer com a perjudicada en el procediment abreujat núm. 175/2012,
que es tramita davant el Jutjat Penal núm. 1 de Manresa, contra el senyor D. G. O. i la
Companyia d’Assegurances Allianz, per l’accident ocorregut el 23 d’abril de 2012 a la
carretera B-1225 i en el que van resultar afectats 2 trams de barana, la reparació de la
qual ascendeix a un total de 135 €.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment esmentat.
7.- Decret de la Presidència, de 18 de juliol de 2012, d’interposició d’accions
judicials laborals contra la resolució de la directora provincial de l’INSS en
relació amb un procés d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
El Servei de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona ha adreçat un ofici al
Servei d’Assessoria Jurídica pel qual manifesta la seva voluntat d’exercitar les accions
judicials que corresponguin contra la Resolució de la directora provincial de Barcelona
de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que va declarar la inadmissió de la
reclamació prèvia a la via judicial interposada pel President de la Diputació de
Barcelona contra la Resolució de l’esmentada directora que va resoldre declarar que
el procés d’incapacitat temporal instruït a nom del senyor F. R. P. derivava d’accident
de treball i que la responsable del pagament de la prestació és Activa Mútua.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat perquè
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
D’acord amb l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
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Primer.- Interposar les accions judicials que corresponguin contra la Resolució de la
directora provincial de Barcelona de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que va
declarar la inadmissió de la reclamació prèvia a la via judicial interposada pel President
de la Diputació de Barcelona contra la Resolució de l’esmentada directora que va
resoldre declarar que el procés d’incapacitat temporal instruït a nom del senyor F. R.
P. derivava d’accident de treball i que la responsable del pagament de la prestació és
Activa Mútua.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui esdevenir.
8.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona, que desestima el recurs 508/2010-D, interposat per M.S.M. contra la
resolució que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys i perjudicis derivats de la caiguda que va patir la recurrent a causa
d’una taca d’un producte relliscós que provenia del recinte de la Maternitat.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se
per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, dictada en
el procediment abreujat núm. 508/2010-D, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per M.S.M. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de
2 de setembre de 2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys i perjudicis derivats de la caiguda que va patir la recurrent a
causa d’una taca d’un producte relliscós que provenia del recinte de la Maternitat.
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten a la referida sentència, es
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no es pot afirmar que els serveis
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona, en el procediment abreujat 508/2010-D, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per M.S.M contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de
2 de setembre de 2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys i perjudicis derivats de la caiguda que va patir la recurrent a
causa d’una taca d’un producte relliscós que provenia del recinte de la Maternitat, ja
que no es donen els requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial, i
en especial la relació causa efecte.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
9.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona, que desestima el recurs 229/2010-E, interposat per X.G.M. contra el
decret que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys materials ocasionats en la motocicleta del recurrent derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1414, a causa d’una taca
d’oli 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. 8 de Barcelona ha dictat sentència en el
procediment abreujat núm. 229/2010-E, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per X.G.H. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 4
de març de 2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials ocasionats en la seva motocicleta derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1414, a causa d’una taca d’oli a
la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no es pot afirmar que els serveis
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin
funcionat amb deficiència i, per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona, en el procediment abreujat 229/2010-E, que desestima el recurs interposat
per X.G.H. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 4 de març de 2010,
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials ocasionats en la seva motocicleta derivats de l’accident de trànsit que va
tenir lloc a la carretera BV-1414, a causa d’una taca d’oli a la calçada, ja que no es
donen els requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial, i en
especial la relació causa efecte.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
10.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, que estima parcialment el recurs
645/10-Y, interposat per S.M.A. i I.R.M. contra la resolució que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-4243, a causa d’una placa
de gel existent a la calçada, en el sentit de condemnar la Diputació a indemnitzar
els recurrents en la quantitat de mil vuit-cents cinquanta-un euros amb setze
cèntims (1.851,16) € per les lesions, i quatre mil set-cents noranta-set (4.797) €
pels danys materials.- 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. 5 de Barcelona ha dictat sentència en el
procediment abreujat núm. 645/10-Y, que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat per S.M.A. i I.R.M. contra la resolució de la Diputació de
Barcelona, de 5 de novembre de 2010, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que
va tenir lloc a la carretera BV-4243, a causa d’una placa de gel existent a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es
determina expressament que el dany patit pels recurrents va ser produït pel
funcionament del servei públic, ja que se’n desprèn que va existir una omissió del
deure de conservació de les vies públiques i, per tant, es conclou que l’administració
no va complir amb uns estàndars acceptables de prestació de servei. Per la qual cosa,
cal admetre la responsabilitat patrimonial de l’Administració demandada.
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.
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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 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat 645/10-Y, que estima
parcialment el recurs interposat per S.M.A. i I.R.M. contra la resolució de la Diputació
de Barcelona, de 5 de novembre de 2010, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que
va tenir lloc a la carretera BV-4243, a causa d’una placa de gel existent a la calçada; i
condemna la Diputació de Barcelona a indemnitzar els recurrents en la quantitat de mil
vuit-cents cinquanta-un euros amb setze cèntims (1.851,16) € per les lesions, i quatre
mil set-cents noranta-set (4.797) € pels danys materials.
Segon.- Que es procedeixi a l’execució de la sentència ferma en els seus estrictes
termes, d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Tercer.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona, que desestima el recurs 81/2011-A, interposat per J.V.G. contra la
resolució que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels desperfectes patits en una finca, com a conseqüència d’un desbordament
d’aigües pluvials que l’actor imputa a l’acumulació de residus en les
canalitzacions de la carretera BV-2004.- 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. 13 de Barcelona ha dictat sentència en el
procediment abreujat núm. 81/2011-A, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per J.V.G. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de
12 de gener de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels desperfectes patits en una finca, de la qual l’actor és copropietari,
situada a la Travessera Prat de la Riba, 8, de Sant Climent de Llobregat, com a
conseqüència d’un desbordament d’aigües pluvials que l’actor imputa a l’acumulació
de residus en les canalitzacions de la carretera BV-2004.
Vist que, segons els fonaments de dret que consten a la referida sentència i d’acord
amb l’art. 217.1 LEC, que imposa la desestimació de la demanda quan els fets en què
es fonamenta són dubtosos, es determina expressament que no es donen els supòsits
legalment exigits per determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració
pública.
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona, en el procediment abreujat 81/2011-A, que desestima el recurs interposat
J.V.G. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 12 de gener de 2011, que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels desperfectes
patits en una finca, de la qual l’actor és copropietari, situada a la Travessera Prat de la
Riba, 8, de Sant Climent de Llobregat, com a conseqüència d’un desbordament
d’aigües pluvials que l’actor imputa a l’acumulació de residus en les canalitzacions de
la carretera BV-2004, ja que no es donen els requisits legalment establerts per a la
responsabilitat patrimonial.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
12.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona, que desestima el recurs 72/2011-E, interposat per A.F.M. contra la
resolució que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys materials ocasionats en la motocicleta del recurrent derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1101, a causa d’una taca
d’oli 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. 13 de Barcelona ha dictat sentència en el
procediment abreujat núm. 72/2011-B, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per A.F.M. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de
17 de gener de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials ocasionats en la seva motocicleta derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1101, a causa de l’existència
d’una taca d’oli de grans dimensions a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no es pot afirmar que els serveis
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin
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funcionat amb deficiència i, per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona, en el procediment abreujat 72/2011-B, que desestima el recurs interposat
A.F.M. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 17 de gener de 2011, que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials ocasionats en la seva motocicleta derivats de l’accident de trànsit que va
tenir lloc a la carretera BV-1101, a causa de l’existència d’una taca d’oli de grans
dimensions a la calçada, ja que no es donen els requisits legalment establerts per a la
responsabilitat patrimonial i, en especial, la relació causa efecte.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
13.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona, que desestima el recurs 486/2010-B, interposat per F.M.S. contra el
decret 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-5008, quan el recurrent va relliscar amb la seva motocicleta en
creuar un pas de vianants.- 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. 8 de Barcelona ha dictat sentència en el
procediment abreujat núm. 486/2010-B, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per F.M.S. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 21
de juny de 2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la
carretera BV-5008, quan va relliscar amb la seva motocicleta en creuar un pas de
vianants.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la
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part actora i el funcionament del servei públic, ja que mitjançant les proves practicades
s’ha posat de manifest que el pas de vianants no presentava deficiències importants
quan al seu estat de conservació i senyalització, ni cap perill per a la circulació i, per
tant, no es donen els supòsits legalment exigits per determinar la responsabilitat
patrimonial de l’administració pública.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona, en el procediment abreujat 486/2010-B, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per F.M.S. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 21
de juny de 2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la
carretera BV-5008, quan va relliscar amb la seva motocicleta en creuar un pas de
vianants, ja que no es donen els requisits legalment establerts per a la responsabilitat
patrimonial, i en especial la relació causa efecte.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
Direcció de Relacions Internacionals
14.- Decret de la Presidència de data 18 de juliol de 2012, que resol autoritzar i
disposar la despesa corresponent al primer pagament intermedi a la Regió de
Toscana en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona
i la Regió de Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada
del present Decret, que és del tenor literal següent:
I. ANTECEDENTS:
En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de sis milions
(6.000.000) €, atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Lot
2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)” i va signar el
Contracte de Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27,
regulador d’aquesta.
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L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el
suport i col·laboració dels socis següents: el Govern Provincial de Santa Fe, l’Alcaldia
Major de Bogotà, la Municipalitat de San José, la Regió de Toscana i la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, 6.000.000 €, es
correspon amb el 66,67 % del cost total subvencionable de l’acció, estimat en
8.999.931 €. La contribució financera del sol·licitant i la resta de socis és, per tant, d’un
33,33 %, és a dir 2.999.931 €, aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i la
Regió de Toscana.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la reunió de data 11 de març de
2010 va ratificar el Decret núm. 13821/09 de data 23 de desembre de 2009,
d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de
Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació
del Programa URB-AL III (OCO)”.
El conveni va ser signat en dates 21 de gener de 2010 per part de la Diputació de
Barcelona i 31 de gener de 2010 per part de la Regió de Toscana.
Atès que, posteriorment a la firma del conveni, va sorgir la necessitat de dur a terme
algunes modificacions al mateix, en dates 18 de febrer de 2011 per part de la Regió
de Toscana i 30 de març de 2011 per part de la Diputació de Barcelona, les parts van
signar una addenda al conveni.
Finalment, atès que el Conveni estableix que les activitats a executar per part de la
Regió de Toscana s’establiran anualment un cop elaborat el Pla operatiu anual i es
recolliran en un document de pressupost anual, que s’acompanyarà com a Annex al
conveni, en dates 23 de gener de 2012 per part de la Diputació de Barcelona i 26 de
gener de 2012 per part de la Regió de Toscana es va aprovar l’addenda d’execució al
conveni, en la qual s’adjuntava el pressupost d’execució de la Regió de Toscana
corresponent a l’any 2011.
El conveni establia una transferència d’un import màxim de 250.000 € a la Regió de
Toscana, a realitzar en diversos pagaments, el primer dels quals, de 75.000 €, es va
tramitar el 16 de desembre de 2010. El conveni establia que l’import exacte del primer
pagament intermedi, estimat en 75.000 €, es determinaria en funció de les activitats
desenvolupades en el període d’execució anterior i la previsió de pressupost a
executar. Aquest pagament s’havia de tramitar un cop la Diputació hagués rebut el
tercer pagament de prefinançament per part de la Comissió Europea.
Atès que aquest tercer pagament per part de la Comissió Europea es va realitzar el 21
de novembre de 2011, escau ara efectuar el primer pagament intermedi a la Regió de
Toscana. Tot i que en el conveni l’import d’aquest pagament s’estimava en 75.000 €,
tenint en compte que la Regió de Toscana ha executat un import més elevat que
l’inicialment previst, es considera convenient incrementar l’import a transferir fins a la
quantitat de 100.000 €, d’acord amb el detall de la taula següent:
Total despesa executada per la Regió Toscana
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454.543,73 €

Aportació Regió Toscana (dos terços del total)
Transferència rebuda de la Diputació
Saldo a favor de la Regió Toscana
Total a pagar

266.620,66 €
75.000 €
112.923,07 €
100.000 €

II. EMPARAMENT JURÍDIC
Vistos el Contracte de Subvenció entre la Diputació de Barcelona i la Comissió
Europea per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació
del Programa URB-AL III (OCO)” (DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III27), regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, i les Clàusules
Addicionals al mateix.
Atès el que estableix el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Regió de Toscana per a la implementació de l’acció “Oficina de Coordinació i
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.
I vist, en darrer terme, l’establert a l’apartat 2.2.c) de la Refosa 1/2012, sobre delegació
de competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de
2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012, és el President de la Diputació l’òrgan
competent per a l’adopció d’aquesta resolució.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent mil (100.000) € amb càrrec a
l’aplicació G10400-143A1-49000 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern en la propera
sessió que celebri aquesta, per al seu coneixement.
Tercer.- Notificar la present resolució a la Regió de Toscana.
15.- Decret de la Presidència de data 24 de juliol de 2012, que resol autoritzar i
disposar la despesa corresponent al segon pagament intermedi a la
Municipalitat de San José (Costa Rica) en el marc del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Municipalitat de San José (Costa Rica) per a
la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del
Programa URB-AL III (OCO)”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor
literal següent:
I. ANTECEDENTS
En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de sis milions
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(6.000.000) €, atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Lot
2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)” i va signar el
Contracte de Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27,
regulador d’aquesta.
L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el
suport i col·laboració dels socis següents: el Govern Provincial de Santa Fe, l’Alcaldia
Major de Bogotà, la Municipalitat de San José, la Regió de Toscana i la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, 6.000.000 €, es
correspon amb el 66,67 % del cost total subvencionable de l’acció, estimat en
8.999.931 €. La contribució financera del sol·licitant i la resta de socis és, per tant, d’un
33,33 %, és a dir 2.999.931 €, aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i la
Regió de Toscana.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la reunió de data 17 de setembre
de 2009 va aprovar el dictamen que proposava l’aprovació del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Municipalitat de San José (Costa Rica) per a la
implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa
URB-AL III (OCO)”.
El conveni de col·laboració va ser signat en dates 23 de setembre de 2009 per part de
la Diputació de Barcelona i 29 de setembre de 2009 per part de la Municipalitat de San
José.
Atès que amb posterioritat a la firma del conveni es va considerar convenient dur a
terme algunes modificacions al mateix, les parts van signar dues addendes al conveni;
una primera, el mes d’abril de 2010 i una segona, el mes de novembre de 2010.
El conveni establia una transferència d’un import màxim de 194.000 € a la Municipalitat
de San José, a realitzar en diversos pagaments, el primer dels quals, de 64.289 €, es
va tramitar un cop rebut el conveni de col·laboració signat per ambdues parts.
La segona addenda al conveni va incrementar l’import a transferir a la Municipalitat de
San José en la quantitat de 75.943 €, a fer efectiva en tres pagaments: un primer de
fins a 34.608 €; un segon de fins a 33.108 € i un tercer de fins a 8.227 €.
El primer dels pagaments previstos de 34.608 €, que es va fer efectiu el 13 de gener
de 2011, s’havia de justificar en les mateixes condicions que el primer dels pagaments
intermedis previstos en el Pacte Segon, apartat 2 del conveni.
El primer pagament intermedi, per import de 39.459,13 €, es va dur a terme també en
data 13 de gener de 2011.
Les justificacions corresponents a aquests pagaments s’han dut a terme per la
Municipalitat de San José coincidint amb la justificació de despeses presentades a la
Comissió Europea corresponents al II i III períodes d’execució del projecte i
ascendeixen a la quantitat de 68.147,64 €.
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Atès que, en data 21 de novembre de 2011, la Diputació de Barcelona va rebre l’ingrés
corresponent al tercer pagament de prefinançament per part de la Comissió Europea i
que la Municipalitat de San José ha justificat adequadament la quantitat de 68.147,64€
del total de fons transferits per la Diputació de Barcelona, escau ara efectuar el segon
pagament intermedi sobre la base de la despesa efectivament realitzada i la previsió
de l’activitat a realitzar en el següent període. En la taula següent, es detalla l’import a
transferir a la Municipalitat de San José:
Total previsió despesa 1 de febrer a 21 de novembre de 2012
Quantitat transferida i no justificada
Total a pagar

70.000 €
23.960,36 €
46.039,64 €

II. EMPARAMENT JURÍDIC
Vistos el Contracte de Subvenció entre la Diputació de Barcelona i la Comissió
Europea per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació
del Programa URB-AL III (OCO)” (DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III27), regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, i les Clàusules
Addicionals Primera i Segona al contracte.
Atès el que estableix el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Municipalitat de San José per a la implementació de l’acció “Oficina de Coordinació i
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.
I vist, en darrer terme, l’establert a l’apartat 2.2.c) de la Refosa 1/2012, sobre delegació
de competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de
2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012, és el President de la Diputació l’òrgan
competent per a l’adopció d’aquesta resolució.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Autoritzar i disposar, en execució del conveni de col·laboració amb la
Municipalitat de San José del mes de setembre de 2009, una despesa de quaranta-sis
mil trenta-nou euros amb seixanta-quatre cèntims (46.039,64) € corresponent al segon
pagament intermedi a la Municipalitat de San José, amb càrrec a l’aplicació G10400143A1-49000 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona. El
pagament d’aquest import es tramitarà a l’aprovació de la present resolució.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern en la propera
sessió que celebri aquesta, per al seu coneixement.
Tercer.- Notificar la present resolució a la Municipalitat de San José.
16.- Dictamen que proposa l’aprovació de la minuta d’addenda i del nou
pressupost al conveni específic de col·laboració entre el “Centre Marocain de
Recherche et Développement” i la Diputació de Barcelona per a la realització del
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projecte “Plataforma Local Med: governança local a la mediterrània/Marroc”.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
I.- ANTECEDENTS
En sessió de data 24 de novembre de 2011, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va acordar aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al
Centre Marocain de Recherche et Développement (en endavant, CMRD), per import
de cent quaranta-un mil cinc-cents quaranta-dos euros amb vuitanta cèntims
(141.542,80), per col·laborar en el finançament del projecte “Plataforma Local Med:
governança local a la mediterrània/Marroc” (AJG 673/11).
En el mateix acte va ser aprovat el conveni específic de col·laboració regulador de
l’esmentada subvenció que, una vegada signat per les parts, està vigent des del 19 de
desembre de 2011 (conveni 1306/11).
Tanmateix, com a conseqüència del canvi de govern de la corporació atesos els
resultats de les eleccions municipals, l’execució d’aquest projecte ha sofert un
important retard donat que s’ha considerat adient iniciar un procés de valoració del seu
pressupost i de les activitats per adaptar-los a les noves línies estratègiques.
A més, els canvis generalitzats en el panorama polític local han estat la causa de
l’escassa implementació d’aquelles activitats del projecte que requerien de la
implicació institucional de tècnics i electes dels municipis de Barcelona.
Pels motius exposats, es proposa modificar els Pactes Cinquè i Sisè de l’esmentat
conveni que recullen, respectivament, els acords relatius als terminis d’execució i de
justificació del projecte. Concretament, el conveni establia un termini d’execució de les
activitats previstes entre l’1 d’octubre de 2011 i el 31 de març de 2013. Respecte del
termini de justificació, es preveia una primera justificació parcial, que havia de
presentar-se abans del 30 de setembre de 2012, i una final abans del 30 de juny de
2013.
També en relació al Pacte Sisè del conveni i d’acord amb la normativa vigent al
moment de la seva aprovació s’establia l’obligatorietat de la contrapart de justificar la
sol·licitud d’un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors quan es tractés de
despeses relacionades amb contractacions de subministres o prestació de serveis que
superessin l’import de 12.000 €. Tanmateix, la Disposició final cinquena de la Llei
14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació va modificar l’article
31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el sentit
d’establir l’obligatorietat de sol·licitar un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors
per despeses relacionades amb contractacions de subministres o prestació de serveis,
en els casos en els que es superés l’import previst per al contracte menor. D’acord
amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l’import màxim dels contractes
menors de subministres o prestació de serveis és inferior a 18.000 €.
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D’altra banda, també es va considerar oportú modificar alguna de les partides del
pressupost previst inicialment pel projecte, sense que aquesta modificació afectés a
l’import total compromès inicialment per al seu desenvolupament.
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa ampliar en nou mesos el termini d’execució
de les activitats del projecte; adaptar l’apartat relatiu a les contractacions de
subministres o prestació de serveis a la normativa vigent; així com aprovar el nou
pressupost del projecte.
És necessari afegir que la contrapart ha estat prèviament informada d’aquestes
modificacions i no s’ha manifestat en desacord al respecte de les mateixes.
II.- EMPARAMENT JURÍDIC
Atès l’establert a l’article 49 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre, relatiu a
l’ampliació de terminis, que es recull també a l’article 28 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, publicada en el BOPB 13, annex 1, de 15
de gener de 2006.
De conformitat amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012 sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta d’addenda i del nou pressupost del conveni específic de
col·laboració entre CMRD i la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte
“Plataforma Local Med: governança local a la mediterrània/Marroc”, el text literal de la
qual és el següent:
“ADDENDA AL CONVENIO CON CMRD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
“PLATAFORMA
LOCAL
MED:
GOBERNANZA
LOCAL
EN
EL
MEDITERRÁNEO/MARRUECOS”
ENTIDADES QUE INTERVIENEN
De una parte, la Diputación de Barcelona con domicilio en Rambla de Catalunya 126 de
Barcelona (08008) y NIF P-0800000-B, representada por su Presidente, Exc. Sr. Salvador
Esteve i Figueras, a tenor de las competencias que le confiere el Texto Refundido 1/2012,
sobre delegación de competencias y atribuciones de órganos de la Diputación de Barcelona,
diferentes del Pleno aprobada por Decreto de la Presidencia núm. 4477/2012, de fecha 31
de mayo de 2012 (BOPB de 6 de junio de 2012), y asistido por la Secretaria General, Sra.
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Petra Mahillo García, en virtud de las facultades reservadas en el Decreto de la Presidencia
de la Corporación de 2 de mayo de 2012 (BOPB de 16 de mayo de 2012), y
De otra, el Centre Marocain de Recherche et Développement (CMRD), con domicilio en
Place Roudani, Angle Av. Tantan et rue de Liban Résidence Lina, Apt. 60, 6ème, Tánger,
Marruecos y número de registro 1075/DMTA, representada por su Presidenta, Sra. Latifa El
Bouhsini.
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para obligarse y, en
consecuencia, de mutuo acuerdo
MANIFIESTAN
I.-

Que en sesión de fecha 24 de noviembre de 2011, la Junta de Gobierno de la
Diputación de Barcelona acordó aprobar la concesión de una subvención por
concesión directa al Centre Marocain de Recherche et Développement (CMRD), por
importe de ciento cuarenta y un mil quinientos cuarenta y dos euros con ochenta
céntimos (141.542,80) €, para colaborar en la financiación del proyecto “Plataforma
Local Med: gobernanza local en el mediterráneo/Marruecos” (AJG 673/11).

II.-

Que en el mismo acto fue aprobado el convenio específico de colaboración regulador
de dicha subvención que, una vez firmado por las partes, está vigente desde el 19 de
diciembre de 2011 (convenio 1306/11).

III.-

Que los Pactos Quinto y Sexto del convenio recogen, respectivamente, los acuerdos
relativos a los plazos de ejecución y de justificación del proyecto. Concretamente, se
establecía un plazo de ejecución de las actividades previstas entre el 1 de octubre de
2011 y el 31 de marzo de 2013. Respecto del plazo de justificación, se preveía una
primera justificación parcial, que debía presentarse antes del 30 de septiembre de
2012, y una final antes del 30 de junio de 2013.

IV.-

Que en relación con el mencionado Pacto Sexto del convenio y de acuerdo con la
normativa vigente en el momento de su aprobación, se establecía la obligatoriedad de
la contraparte de justificar la solicitud de un mínimo de tres ofertas a diferentes
proveedores cuando se tratara de gastos relacionados con contrataciones de
suministros o prestación de servicios que superasen el importe de 12.000 €. Sin
embargo, la Disposición final quinta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación modificó el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
solicitar un mínimo de tres ofertas a diferentes proveedores para gastos relacionados
con contrataciones de suministros o prestación de servicios, en los casos en los que
se superase el importe previsto para el contrato menor. De acuerdo con el artículo
138 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el importe máximo de los
contratos menores de suministros o prestación de servicios es inferior a 18.000 €.

V.-

Que, sin embargo, la implementación del proyecto ha sufrido un retraso considerable
dados los cambios políticos que han tenido lugar tras los resultados de las elecciones
municipales en el país. Éstos han afectado a la configuración del panorama político
local, hecho que ha constituido la causa de la escasa implementación de aquellas
actividades del proyecto que requerían de la implicación institucional de técnicos y
electos de los municipios de Barcelona.
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VI.-

Que, asimismo, se ha considerado oportuno modificar alguna de las partidas del
presupuesto previsto inicialmente para el proyecto, sin que dicha modificación afecte
al importe total comprometido inicialmente para su desarrollo.

VII.-

Que la minuta de la presente adenda ha sido aprobada por acuerdo de la Junta de
Gobierno en fecha [ ].

Visto lo anteriormente expuesto, las partes, de común acuerdo y reconociéndose plena
capacidad para este acto, formalizan la presente adenda que se regirá por los siguientes
PACTOS
PRIMERO.- Modificaciones
1.1.- Del Pacto Quinto “Plazo de ejecución”
Las partes acuerdan modificar el plazo de ejecución de las actividades del proyecto. En
consecuencia, se sustituye el texto original del Pacto Quinto del convenio específico de
colaboración por el siguiente:
“La subvención se destinará a financiar los gastos que se produzcan durante la ejecución de
las actividades que se llevarán a cabo entre el 1 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de
2013”.
1.2.- Del Pacto Sexto “Plazo y forma de justificación”
Las partes acuerdan modificar los plazos y forma de justificación de las actividades del
proyecto. En consecuencia, se modifica el texto original del primer parágrafo y del punto 3
del Pacto Sexto del convenio específico de colaboración por lo siguiente:
“CMRD presentará una justificación parcial, antes del 30 de junio de 2013, y la justificación
final antes del 31 de marzo de 2014 (…)”.
“(…)
3. Contrataciones superiores al importe previsto para el contrato menor
Si el gasto derivado de contratar suministros o prestaciones de servicios supera el importe
previsto para el contrato menor (actualmente, inferior a 18.000 €), de acuerdo con el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, la entidad beneficiaria deberá solicitar un mínimo de tres
ofertas a diferentes proveedores y contratar la más ventajosa económicamente, excepto que
por sus especiales características no exista en el mercado un número suficiente de
entidades que los provean, o que el gasto se haya realizado con anterioridad a la
subvención. En caso de no contratarse la oferta más económica, se deberá justificar la
elección. Toda esta información se acompañará a la justificación de la subvención”.
1.3.- Del Pacto Séptimo “Pago”
Como consecuencia de la modificación de los Pactos Quinto y Sexto, el Pacto Séptimo del
convenio quedará redactado del modo siguiente:
“El pago del importe de la subvención concedida, ciento cuarenta y un mil quinientos
cuarenta y dos euros con ochenta céntimos (141.542,80) €, se tramitará tal y como se
establece a continuación:
- Un primer pago de setenta mil (70.000) € se tramitará a la recepción por parte de la
Diputación de Barcelona del presente convenio firmado por las partes;
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- Un segundo pago de cincuenta y siete mil tres cientos ochenta y ocho euros con cincuenta
y dos céntimos (57.388,52) € se tramitará contra la justificación de, al menos, el 70% del
primer pago, que deberá presentarse antes del 30 de junio de 2013; y
- Un último pago de catorce mil ciento cincuenta y cuatro euros con veintiocho céntimos
(14.154,28) € se reservará como saldo. En consecuencia, una vez justificado el importe
total efectivamente gastado por CMRD y aprobada la justificación por parte de la
Diputación de Barcelona, en el plazo de los dos meses siguientes a su aprobación, esta
corporación procederá a tramitar el pago de las cantidades correspondientes al saldo
positivo que pudiera haber a favor del beneficiario. Tal y como se ha establecido en el
Pacto Sexto anterior, CMRD presentará la justificación final antes del 31 de marzo de
2014”.
1.4.- Del Pacto Décimo “Vigencia del convenio”
Y, también como consecuencia de la modificación del Pacto Quinto, se modifica el Pacto
Décimo del convenio, el cual quedará redactado del modo siguiente:
“(…)
Tal y como se ha dispuesto en el Pacto Quinto anterior, el plazo de ejecución del convenio
se extenderá desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013”.
SEGUNDO.- Modificación del presupuesto
Se modifican algunas de las partidas del presupuesto previsto inicialmente para el proyecto,
sin que dicha modificación afecte al importe total comprometido inicialmente para su
desarrollo. El nuevo presupuesto se acompaña como anexo a la presente adenda.
TERCERO.- Mantenimiento de los pactos no mencionados en la adenda
El resto de pactos asumidos por las partes signatarias en el convenio de colaboración
original, que no han sido modificados por el Pacto PRIMERO de la presente adenda, se
mantienen en vigor tal y como fueron expresados en el mismo.
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman la presente adenda por
duplicado, en el lugar y fecha que se indican a continuación.”

Segon.- Notificar els acords precedents, relatius a l’aprovació de la minuta d’addenda
al conveni específic de col·laboració entre el CMRD i la Diputació de Barcelona per a
la realització del projecte “Plataforma Local Med: governança local a la
mediterrània/Marroc, al Centre Marocain de Recherche et Développement (CMRD).
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
17.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-cinc mil set-cents
trenta-set euros amb setanta-sis cèntims (65.737,76) € a l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24
de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en
data 11 d’abril de 2011. En l’actualitat, banc CATALUNYA BANC, S.A (CIF
A65587198), segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i se subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada presentà en data 28 de juny de 2012 una
sol·licitud d'un préstec de 316.752 € per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 316.752 € davant CATALUNYA BANC, S.A.,
del qual es subvenciona 316.752 € amb una subvenció d’import de 65.737,76 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de seixanta-cinc mil set-cents trenta-set euros amb
setanta-sis cèntims (65.737,76) € a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada d'acord
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en
data 28 de juny de 2012 per subsidiar el préstec que li concedirà CATALUNYA BANC,
S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de
Barcelona i l’entitat financera, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/76200.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, d'acord
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
18.- Dictamen que proposa subvenir en un import de trenta-nou mil quatre-cents
setanta-dos euros amb seixanta-un cèntims (39.472,61) € a l’Ajuntament de
Sallent a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24
de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
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Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en
data 11 d’abril de 2011. En l’actualitat, banc CATALUNYA BANC, S.A (CIF
A65587198), segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i se subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Sallent presentà en data 13 de juliol de 2012 una sol·licitud d'un
préstec de 190.195,55 € per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sallent.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 190.195,55 € davant CATALUNYA BANC,
S.A., del qual es subvenciona 190.195,55 € amb una subvenció d’import de
39.472,61€.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de trenta-nou mil quatre-cents setanta-dos euros amb
seixanta-un cèntims (39.472,61) € a l'Ajuntament de Sallent d'acord amb la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 13 de
juliol de 2012 per subsidiar el préstec que li concedirà CATALUNYA BANC, S.A., dins
del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
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Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sallent, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
“ANNEX ALS DICTÀMENS 17 AL 18
CONVENI-TIPUS REGULADOR DELS PRÉSTECS CONCEDITS AMB CÀRREC AL
PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DESTINAT A SUBSIDIAR EL TIPUS D’INTERÈS DELS
PRÉSTECS CONTRACTATS PELS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA PER AL
FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN OBRES I SERVEIS PÚBLICS
ENTITATS QUE INTERVENEN
La Diputació de Barcelona, representada per....................................... (President / President
delegat de l’Àrea .............), domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126,
assistit pel secretari Sr.............................
L’Ajuntament de .......... (entitat, en el seu cas), representat pel Sr. .....................................,
(alcalde / tinent d’alcalde...) domiciliat a .........................., .............., assistit pel secretari de
la Corporació, Sr...............
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat
legal per obligar-se
MANIFESTEN
I.

Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data ...............
va prendre l’acord d’atorgar a l’Ajuntament de ...................... una subvenció
d’import ....................... euros per subsidiar el tipus d’interès del préstec de
.................. euros acollit al Programa de Crèdit Local, signat per aquesta
Corporació i la Caixa d’Estalvis de Catalunya mitjançant conveni de 19 d’octubre de
1994.

II.

Que l’Ajuntament de ................ , mitjançant (acord / resolució) de (Junta de Govern
/ Ple / Alcalde) de data ................. va acceptar la subvenció del Programa de Crèdit
Local de la Diputació de Barcelona.

III.

A fi de regular i documentar la subvenció del tipus d’interès del préstec esmentat,
ambdues parts, en nom i representació de les corporacions respectives, acorden
les següents:

ESTIPULACIONS:
PRIMERA. Que la Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de ................ i amb
càrrec al Programa de Crèdit Local, una subvenció d’import ............. euros per subsidiar el
tipus d’interès del préstec d’import .................. euros, destinat íntegrament al finançament
d’inversions municipals. Aquest capital té el seu origen en la línia de crèdit oberta per a
dotar el Programa de Crèdit Local que la Caixa d’Estalvis de Catalunya té concertada amb
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la Diputació de Barcelona mitjançant conveni signat amb data 19 d’octubre de 1994,
prorrogat per acord plenari de 23 de desembre de 2004 (o successius).
SEGONA. L’Ajuntament accepta la subvenció del tipus d’interès del préstec i en dóna
conformitat plena, així com a les condicions i normes específiques que la regulen.
TERCERA. Aquesta subvenció s’haurà de destinar, de forma obligatòria i en el seu import
íntegre, a la reducció del principal del préstec concedit per la Caixa d’Estalvis de Catalunya
que s’esmenta a la primera estipulació.
QUARTA. L’Ajuntament beneficiari podrà disposar de la subvenció concedida, als trenta
dies de la signatura del present conveni.
CINQUENA. L’Ajuntament, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec, es compromet a
presentar a la Diputació de Barcelona una acreditació de l’Interventor, en la que es faci
constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament d’inversions municipals
i que no s’ha utilitzat ni per refinançament de deutes ni per finançament d’operacions
ordinàries.
SISENA. La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, comprovar el compliment
de les obligacions i els compromisos contrets per l’ens prestatari. També podrà comprovar
l’aplicació efectiva de la subvenció del tipus d’interès del préstec i del propi préstec al
finançament de les inversions municipals i, en cas d’incompliment, un cop hagin estat
degudament avaluats els aclariments i justificacions aportades per l’Ajuntament, podrà
rescindir aquest conveni i, al mateix temps, iniciar les actuacions necessàries per a
l’efectivitat de l’immediat retorn de la totalitat de l’import de la subvenció del tipus d’interès
del préstec concedida.
SETENA. En tot el que aquest conveni no reguli específicament, s’estarà al que determinen
les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès
dels préstecs contractats dins del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Entitat de
Crèdit”, aprovades pel Ple d’aquesta Corporació a data 19 d’octubre de 1994 (publicades al
BOP núm. 297 de 13.12.1994).
VUITENA. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les clàusules
d’aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació.
I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document
per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats.
(Municipi)....................”

Barcelona, ........................

19.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Urb. Finca carrers
Triangle/Cim” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Montcada i Reixac.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Montcada i Reixac,
presentada en data 12/06/2012 per finançar la inversió “Urb finca carrers Triangle/Cim”
i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons
l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Montcada i Reixac
Urb finca carrers Triangle/Cim
175.000 €
0%
10
65/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
20.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Voreres i abastament
aigua” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Premià de
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Mar.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Premià de Mar, presentada
en data 11/06/2012 per finançar la inversió “Voreres i abastament aigua” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Premià de Mar
Voreres i abastament aigua
175.000 €
0%
10
63/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
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Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
Servei de Contractació
21.- Dictamen que proposa adjudicar l’expedient de contractació relatiu a la
“Prestació del Servei Local de Teleassistència als municipis de la província de
Barcelona menors de 300.000 habitants”, aprovat per la Junta de Govern en
sessió de 17 de maig de 2012, amb rectificació d’errors materials aprovada per la
Junta de Govern en sessió de 31 de maig de 2012, a l’empresa Televida Servicios
Sociosanitarios, SL, amb NIF B-80925977, per un import estimatiu de divuit
milions tres-cents vint-i-cinc mil trenta-nou euros amb setanta-un cèntims
(18.325.039,71) €, IVA exclòs, biennals, corresponent al Servei d’Acció Social de
l’Àrea d’Atenció a les Persones.- 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 de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment
obert amb pluralitat de criteris, no subjecte a regulació harmonitzada, categoria 25,
relatiu a la prestació del Servei Local de Teleassistència per als municipis de la
província de Barcelona menors de 300.000 habitants, el qual va ser aprovat per Acord
de la Junta de Govern en sessió de data 17 de maig de 2012, amb un pressupost
estimatiu biennal de 18.325.039,71 €, IVA exclòs, més 733.001,59 € en concepte de
4% d’IVA. D’aquest pressupost, 10.712.632,99, IVA exclòs, més 428.505,32 € en
concepte de 4% d’IVA, són a càrrec dels Ens locals de la província de Barcelona
participants en el programa de Teleassistència i 7.612.406,72 €, IVA exclòs, més
304.496,27 € en concepte de 4% d’IVA són a càrrec del Servei d’Acció Social de l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
Els preus unitaris màxims de licitació es van establir pels imports següents:

Servei
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus A
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus B
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus C

Total import
preu unitari
màxim
IVA inclòs

Import preu
unitari
màxim
IVA exclòs

Tipus
impositiu
IVA

Import
IVA

20,19 €

4%

0,81 €

21 €

10,10 €

4%

0,40 €

10,50 €

4,04 €

4%

0,16 €

4,20 €

Ates que per Acord de la Junta de Govern en sessió de data 31 de maig de 2012, es
van rectificar els errors materials detectats en les clàusules 1.10 i 2.11 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, iniciant un nou termini de presentació d’ofertes a
partir de la publicació de l’anunci de rectificació dels plecs en el BOPB.

36/88

Atès que en data 23 de maig de 2012 es van publicar en el BOPB i en el Perfil de
Contractant els anuncis de licitació i que en data 4 de juny de 2012 es va publicar en
aquests mateixos mitjans els anuncis de rectificació de les clàusules 1.10 i 2.11 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Atès que en data 8 de juny de 2012 es va presentar un recurs especial en matèria de
contractació contra el Plec de Clàusules Administratives Particulars i que per resolució
de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya de data 14 de juny de
2012, notificada al Servei de Contractació el 18 de juny, es va suspendre cautelarment
el procediment de contractació, procedint-se a publicar l’anunci de suspensió en el
Perfil de Contractant en data 19 de juny; posteriorment i en data 22 de juny de 2012,
l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya va desestimar el recurs i
va aixecar la suspensió i es va publicar en el Perfil de Contractant l’aixecament de la
suspensió.
Atès que la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, en sessió de
dates 27 de juny 2012, va realitzar l’obertura del sobre de la documentació
administrativa de les següents empreses:
- UTE formada per les empreses PERSONALIA SA i SUARA SERVEIS Societat
Cooperativa Catalana Limitada (SCCL)
- SERVICIOS DE TELEASISTÈNCIA SA
- TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL
Posteriorment la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, en
sessió de data 28 de juny de 2012 va realitzar l’obertura del sobre de la documentació
administrativa, presentat per correu administratiu en temps i forma, de la UTE formada
per les empreses QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU i de l’empresa EULEN
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA.
Atès que la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, en sessió de
data 4 de juliol de 2012, va realitzar l’obertura del sobre núm. 2 de criteris de judici de
valor de les empreses presentades i acte seguit va donar lectura de la relació
numerada corresponent a la documentació inclosa en el sobre per aquestes empreses.
Atès que la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, en sessió de
data 18 de juliol de 2012 va acceptar i donar lectura de l’informe tècnic valoratiu dels
criteris que depenen d’un judici de valor emès pel Cap de Servei d’Acció Social, en el
que proposava que la UTE PERSONALIA SA – SUARA SERVEIS SCCL i la UTE
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU – EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS SA no continuessin en el procés selectiu per no haver assolit en
la fase 1 la puntuació mínima de 15 punts necessària per passar a la fase 2 tal i com
estableix la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que
regulen la present contractació. Acte seguit la Mesa va procedir a realitzar l’obertura
del sobre 3, corresponent a l’oferta econòmica i resta de criteris avaluables de forma
automàtica, de la resta d’empreses.
Atès que la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns en sessió de
data 25 de juliol de 2012 va acceptar l’informe tècnic emès pel Cap de Servei d’Acció
Social, la part del qual, en allò que interessa, es reprodueix tot seguit:
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“(...) Els criteris sotmesos a un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest procediment obert i
recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte, són els
següents:
Criteri 1: Mecanismes d’atenció a emergències i de seguiment de les persones
usuàries............................................................................................................ fins a 15 punts
Es valorarà la proposta de mecanismes d’atenció domiciliària a emergències, de seguiment
de situacions personals que requereixen un seguiment intensiu, i de seguiment davant
situacions específiques de l’entorn que impliquin una situació de fragilitat per a la persona i
que millorin, entre d’altres, les previsions establertes a la clàusula 5.1.4 del PPT.
S’haurà d’incloure una descripció detallada dels protocols específics dels mecanismes
d’atenció presencial a emergències i de seguiment anteriors, així com de la planificació
territorial dels recursos materials i professionals necessaris i la metodologia per a la posada
en marxa d’aquests mecanismes.
Criteri 2: Mecanismes de coordinació amb els ajuntaments...................... fins a 10 punts
Es valorarà la proposta de millores en els mecanismes de coordinació descrits a la clàusula
6.1. del Plec de Condicions Tècniques Particulars sobre coordinació i seguiment entre
l’empresa contractada i els serveis socials municipals, especialment d’aquells relacionats
amb l’organització dels equips de treball destinats a intervenir al territori.
Caldrà concretar una proposta de metodologia de treball en l’àmbit de la intervenció
domiciliària i dels mitjans tècnics i tecnològics que es posaran a disposició dels
professionals i que estaran orientats a millorar l’eficàcia en les comunicacions amb la
plataforma del servei de teleassistència.
Criteri 3: Recursos de teleassistència adaptats a necessitats especials .... fins a 5 punts
Es valorarà l’aportació, sense cost addicional, de dispositius i/o de recursos que adaptin
tecnològicament els dispositius de teleassistència a col·lectius amb necessitats especials.
S’haurà d’incloure la metodologia o circuits per integrar-los al funcionament de la plataforma,
la descripció del/s dispositiu/s proposats i els recursos humans necessaris per gestionar-los.
La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte
aquests criteris és la següent:
Criteri 1: Mecanismes d’atenció a emergències i de seguiment de les persones
usuàries............................................................................................................ fins a 15 punts
Es valorarà la proposta de mecanismes d’atenció domiciliària a emergències, de seguiment
de situacions personals que requereixen un seguiment intensiu, i de seguiment davant
situacions específiques de l’entorn que impliquin una situació de fragilitat per a la persona i
que millorin, entre d’altres, les previsions establertes a la clàusula 5.1.4 del PPT.
S’haurà d’incloure una descripció detallada dels protocols específics dels mecanismes
d’atenció presencial a emergències i de seguiment anteriors, així com de la planificació
territorial dels recursos materials i professionals necessaris i la metodologia per a la posada
en marxa d’aquests mecanismes.
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-

UTE PERSONALIA S.A.- SUARA SERVEIS S.C.C.L.

La proposta no inclou cap millora pel que fa a mecanismes d’atenció domiciliària a
emergències respecte al descrit a la clàusula 5.1.4 dels plecs. La proposta es limita a
esmentar tipologies d’assessorament en els àmbits social, psicològic, jurídic i financer com a
mecanismes de seguiment de situacions personals que requereixen un seguiment intensiu o
davant situacions específiques, sense especificar i desenvolupar els protocols, la
metodologia d’intervenció o els recursos materials o professionals a disposició per dur-los a
terme.
Malgrat l’oferta tècnica compleix els mínims descrits als plecs, les millores proposades no
aporten cap valor afegit.
Puntuació: 0,5 punts
-

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.

La proposta presentada recull diferents mecanismes d’atenció domiciliària a emergències
que garanteixen la cobertura de les necessitats més urgents de la persona usuària,
mitjançant recursos propis i la descripció de protocols d’actuació tal com la coordinació de la
intervenció al domicili, l’actuació en cas de circumstàncies excepcionals (agressió i suïcidi),
o el sistema de custòdia de claus.
La proposta presentada recull diferents mecanismes de seguiment de situacions personals
que cobreixen situacions específiques de la persona (protocols d’actuació per a col·lectius
amb malalties terminals o mentals) aportant elements de suport a la seva xarxa
familiar/social mitjançant recursos com el protocol per a la detecció de la sobrecàrrega de la
persona cuidadora.
Pel que fa a la planificació territorial, no es descriu l’organització i planificació de recursos
(nombre de professionals, perfil i competències) assignats a cadascun dels centres
d’intervenció i coordinació , així com tampoc l’organització del treball, el desplegament de
vehicles al territori i el material específic adreçat a cobrir les diferents situacions.
Puntuació: 9,5 punts
-

TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.

La proposta presentada sobre mecanismes d’atenció domiciliària a emergències, de
seguiment de situacions personals que requereixen un seguiment intensiu i de situacions
específiques davant l’entorn que impliquen una situació de fragilitat de la persona és molt
complerta. En aquesta línia, destaca el desenvolupament d’una diagnosi prèvia que els
permet adaptar els protocols (riscos a la llar, tracte inadequat, custòdia de claus,
emergències especials, etc.) en funció dels factors de risc dels usuaris, dotant la seva
metodologia d’un caràcter integral en la prestació del servei.
Pel que fa a la planificació territorial dels recursos s’oferten unitats mòbils distribuïdes
segons les característiques de cada territori (rural o urbà) concretant nombre i
característiques de vehicles, horaris i cobertures en funció de la demanda detectada a la
diagnosi prèvia. Es valora com a millora diferencial la mobilització de les unitats mòbils per a
l’activació i desplegament operatiu òptim dels protocols d’intervenció domiciliària. La
proposta descriu d’una manera detallada l’organització de recursos materials i humans i
l’organització del treball assignats de manera específica a les unitats mòbils. L’equipament
material de les unitats mòbils s’adapta als diferents mecanismes d’atenció domiciliària
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(motxilla sanitària d’urgències, bossa amb material de mobilització i immobilització o maleta
amb material tècnic).
Puntuació: 14 punts
-

UTE QUAVITAE SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS S.A.

ASISTENCIALES,

SAU-

EULEN

SERVICIOS

La proposta presentada no inclou cap millora pel que fa a mecanismes d’atenció domiciliària
a emergències respecte el descrit en els plecs sobre mobilització de recursos externs. La
proposta no descriu mecanismes que facin més àgil i efectiva l’atenció a emergències, com
podria ser la mobilització de recursos integrats en la plataforma del servei de
teleassistència.
En relació als mecanismes de seguiment de situacions personals que requereixen un
seguiment intensiu i davant situacions de fragilitat, la proposta incorpora visites addicionals
de seguiment en situacions especials de risc així com seguiment intensiu telefònic després
d’una emergència. No obstant això, la proposta no descriu clarament la periodicitat de les
visites ni l’organització dels recursos materials i humans necessaris per a la seva realització.
Així mateix, des del punt de vista logístic, no s’especifica com s’implementa la mobilització
dels recursos humans per dur a terme les visites als domicilis (mitjans amb els que es
desplaçaran).
En relació a la planificació territorial, malgrat que proposen recursos professionals en el
territori aquests no es correlacionen amb els protocols d’intervenció que proposa l’empresa.
Tampoc especifiquen de forma clara i concreta les funcions i atribucions dels diferents
perfils professionals implicats.
Puntuació: 4 punts
Criteri 2: Mecanismes de coordinació amb els ajuntaments...................... fins a 10 punts
Es valorarà la proposta de millores en els mecanismes de coordinació descrits a la clàusula
6.1. del Plec de Condicions Tècniques Particulars sobre coordinació i seguiment entre
l’empresa contractada i els serveis socials municipals, especialment d’aquells relacionats
amb l’organització dels equips de treball destinats a intervenir al territori.
Caldrà concretar una proposta de metodologia de treball en l’àmbit de la intervenció
domiciliària i dels mitjans tècnics i tecnològics que es posaran a disposició dels
professionals i que estaran orientats a millorar l’eficàcia en les comunicacions amb la
plataforma del servei de teleassistència.
-

UTE PERSONALIA S.A.- SUARA SERVEIS S.C.C.L.

La proposta presentada no recull millores adreçades a donar suport als mecanismes de
coordinació amb els municipis així com tampoc una metodologia d’intervenció domiciliària.
Esmenten com a millora en el control del seguiment de l’activitat municipal la incorporació
d’un informe mensual i, si s’escau, un informe d’incidències sense desenvolupar els
continguts d’aquests.
Es pot afegir en aquest sentit, que la proposta confon les atribucions definides als plecs de
la Diputació de Barcelona i els ajuntaments pel que fa a l’accés als sistemes d’informació i al
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seu contingut, en tant que facilita a la Diputació de Barcelona l’accés a la fitxa sociosanitària
dels usuaris.
Puntuació: 0,5 punts
-

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.

La proposta presentada sobre mecanismes de coordinació amb els ajuntaments focalitza les
millores principalment en l’àmbit d’activitats de difusió i promoció de campanyes estacionals,
campanyes informatives així com altres elements de difusió municipals. Es detecten
mancances en el disseny i la implementació de propostes metodològiques d’intervenció
domiciliària en coordinació amb els serveis socials municipals.
Pel que respecta al control del seguiment de l’activitat municipal del servei, es proposen
l’ampliació dels continguts mínims dels informes i memòries, així com també nous
documents de seguiment. En aquesta línia s’inclouen millores en relació al seguiment de
l’activitat del servei amb la Diputació de Barcelona.
La documentació presentada no desenvolupa suficientment les funcionalitats i implantació
dels mitjans tècnics i tecnològics a disposició dels serveis socials municipals.
Puntuació: 5 punts
-

TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.

La proposta presentada sobre mecanismes de coordinació amb els ajuntaments contempla
la incorporació de figures professionals de reforç en la relació amb els serveis socials
municipals així com espais de coordinació mixtos municipi-Diputació-empresa. La proposta
detalla de forma clara i coherent la metodologia d’intervenció domiciliària.
Pel que fa als mecanismes de control del seguiment de l’activitat municipal es proposa
l’ampliació dels continguts mínims dels informes i memòries així com també nous
documents de seguiment.
En relació als mitjans tècnics i tecnològics, es desenvolupa una plataforma informàtica al
servei dels municipis per a la gestió integral dels expedients. La proposta detalla les
funcionalitats i un pla d’implantació en el territori al llarg d’un any.
Puntuació: 9 punts
-

UTE QUAVITAE SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS S.A.

ASISTENCIALES,

SAU-

EULEN

SERVICIOS

La proposta presentada no desenvolupa una metodologia de treball en coordinació amb els
serveis socials municipals en l’àmbit de la intervenció domiciliària.
Pel que fa als mecanismes de control del seguiment de l’activitat municipal la proposta
inclou millores en l’ampliació dels continguts mínims dels informes i memòries així com
també nous documents de seguiment de l’activitat del servei al territori.
Respecte als mitjans tècnics i tecnològics, proposen un accés continu i immediat a les
dades internes de la plataforma. Aquesta plataforma no es configura com una eina de gestió
dels expedients per als serveis socials municipals sinó que únicament permet la consulta i
seguiment. Es pot afegir en aquest sentit, que la proposta confon les atribucions de la

41/88

Diputació de Barcelona i dels ajuntaments definides en els plecs en tant que facilita a la
Diputació de Barcelona l’accés a les dades personals i individuals dels expedients dels
usuaris.
Puntuació: 2 punts
Criteri 3: Recursos de teleassistència adaptats a necessitats especials .... fins a 5 punts
Es valorarà l’aportació, sense cost addicional, de dispositius i/o de recursos que adaptin
tecnològicament els dispositius de teleassistència a col·lectius amb necessitats especials.
S’haurà d’incloure la metodologia o circuits per integrar-los al funcionament de la plataforma,
la descripció del/s dispositiu/s proposats i els recursos humans necessaris per gestionar-los.
-

UTE PERSONALIA S.A.- SUARA SERVEIS S.C.C.L.

La proposta inclou l’aportació de recursos adaptats a col·lectius amb necessitats especials,
d’una banda descrivint les tipologies de dispositius de seguretat descrits en els plecs (gas,
fum i mobilitat) i per l’altra, detallant dispositius específics per a col·lectius amb necessitats
especials (easy press, flash receptor, enllaç inductiu i smartcom). La proposta no concreta el
nombre de recursos o dispositius ofertats.
Metodològicament, no hi ha circuits per integrar els dispositius en la plataforma així com
tampoc dels recursos humans necessaris per gestionar-los.
Puntuació: 2 punts
-

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.

La proposta inclou l’aportació de recursos adaptats a col·lectius amb necessitats especials,
d’una banda millorant el nombre de dispositius de seguretat descrits en els plecs (detector
de caigudes), i per l’altra ofertant dispositius específics per col·lectius amb necessitats
especials (smartcom, teleassistència mòbil, adaptador UCR i telèfon adaptat). L’oferta
detalla el nombre de dispositius així com també una descripció de les funcionalitats dels
mateixos.
No obstant aquesta ampliació en el nombre de dispositius, metodològicament la proposta
planteja dèficits pel que respecta als circuits per integrar-los en el funcionament del servei i
els recursos humans necessaris per a la seva gestió.
Puntuació: 3,5 punts
-

TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.

La proposta inclou l’aportació de recursos adaptats a col·lectius amb necessitats especials,
d’una banda millorant el nombre de dispositius de seguretat descrits en els plecs (dispositius
de foc, gas i mobilitat), i per l’altra ofertant dispositius específics per col·lectius amb
necessitats especials (persones sordes lectoescriptores i no lectoescriptores, projecte easy
comunications, teleassistència mòbil i teleassistència mòbil amb sensors associats,
telemedicina, adaptador UCR, detecció de barreres i productes de suport a les activitats de
la vida diària). L’oferta contempla la universalització del servei per alguns dels dispositius,
com el smartcom per a persones sordes.
La proposta pel que respecta a la metodologia i circuits per integrar els dispositius al servei
és coherent i detallada. En aquest sentit, es descriuen els recursos necessaris per a la
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gestió i aporta elements de valor afegit com valoracions de necessitats, perfils de usuari i
proves pilot en coordinació amb la Diputació de Barcelona, municipis i altres agents de la
xarxa social.
Puntuació: 5 punts
-

UTE QUAVITAE SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS S.A.

ASISTENCIALES,

SAU-

EULEN

SERVICIOS

La proposta inclou l’aportació de recursos adaptats a col·lectius amb necessitats especials,
d’una banda millorant el nombre de dispositius de seguretat descrits en els plecs (detectors
de caigudes, polseres detectores d’activitats i llit butaca), i per l’altra ofertant dispositius
específics per col·lectius amb necessitats especials (smartcom, teleassistència mòbil,
teleassistència mòbil per a violència de gènere, trex home i atacs epilèptics). No obstant
això, l’abast es considera discret pel que respecta al número de dispositius proposats.
Pel que fa a la metodologia, la proposta inclou una valoració de necessitats, un circuit de
gestió de la prestació així com una descripció dels diferents dispositius i de com algun d’ells
s’integren a la plataforma.
Puntuació: 3,5 punts
Resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor:

EMPRESES

UTE PERSONALIA S.A.SUARA SERVEIS S.C.C.L.
SERVICIOS
DE
TELEASISTENCIA S.A
TELEVIDA
SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, S.L.
UTE
QUAVITAE
SERVICIOS
ASISTENCIALES,
SAUEULEN
SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS S.A.

PUNTUACIÓ CRITERIS
Criteri 1
Criteri 2
Criteri 3
Mecanismes
Mecanismes
Recursos de
de coordinació
teleassistència
d’atenció a
amb els
adaptats a
emergències i de
necessitats
seguiment de les
ajuntaments
persones
especials
usuàries

PUNTUACIÓ
TOTAL

0,5

0,5

2

3

9,5

5

3,5

18

14

9

5

28

4

2

3,5

9,5

Un cop realitzada la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor del
procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació relatiu a la contractació de la
“Prestació del Servei Local de Teleassistència per als municipis de la província de
Barcelona menors de 300.000 habitants”, no passen a la fase 2 la proposta d’UTE
PERSONALIA S.A.- SUARA SERVEIS S.C.C.L. ni la proposta d’UTE QUAVITAE
SERVICIOS ASISTENCIALES, SAU- EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. per no
haver superat la fase 1 del procediment d’adjudicació al no haver obtingut una puntuació
mínima de 15 punts en aquesta fase de valoració de criteris, tal com s’especifica en la
clàusula 1.11) del Plec de Clàusules Administratives Particulars d’aquest expedient de
contractació.
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..../....”
Criteris avaluables de forma automàtica (70%)
(Documentació a incloure en el sobre núm. 3)
Criteri 4: Preu de licitació: ............................................................................. fins a 70 punts
Aquesta puntuació es ponderarà d’acord amb el següent detall per cada un dels preus
unitaris i en funció de la tipologia de persona usuària:
Preu del servei per a Usuaris Tipus A, ......................fins a 60 punts
Preu del servei per a Usuaris Tipus B, ......................fins a 8 punts
Preu del servei per a Usuaris Tipus C, ......................fins a 2 punts
Obtindran 0 punts aquelles ofertes que igualin el preu unitari màxim de licitació IVA exclòs i
la resta d’ofertes obtindran la puntuació que resulti d’aplicar la següent formula:

( a ) - (c )
× (d )
(a ) - (b)
On
(a) es el preu unitari màxim de licitació IVA exclòs
(b) és el preu unitari més baix IVA exclòs
(c) és el preu unitari ofert pel licitador IVA exclòs
(d) és la puntuació màxima establerta per cada tipus de serveis
La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte aquest
criteri és la següent:
1. Preu de licitació
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.
Prestació mensual del servei a un usuari Tipus A
Prestació mensual del servei a un usuari Tipus B
Prestació mensual del servei a un usuari Tipus C

17 € iva exclòs
8,50 € iva exclòs
3,40 € iva exclòs

TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.
Prestació mensual del servei a un usuari Tipus A
Prestació mensual del servei a un usuari Tipus B
Prestació mensual del servei a un usuari Tipus C

15,72 € iva exclòs
6,88 € iva exclòs
2,10 € iva exclòs

El resum de la puntuació del criteri avaluable de forma automàtica obtinguda per les
empreses és el següent:

EMPRESES
SERVICIOS DE
TELEASISTENCIA
S.A.
TELEVIDA
SERVICIOS

PUNTUACIÓ CRITERI AVALUABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA
Preu del Servei per a usuaris Tipus A 42,82 punts
Preu del Servei per a usuaris Tipus B 3,98 punts
Preu del Servei per a usuaris Tipus C 0,66 punts
Preu del Servei per a usuaris Tipus A
60 punts
Preu del Servei per a usuaris Tipus B
8 punts
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PUNTUACIÓ
TOTAL
47,46
70

EMPRESES
SOCIOSANITARIOS,
S.L.

PUNTUACIÓ CRITERI AVALUABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA
Preu del Servei per a usuaris Tipus C

PUNTUACIÓ
TOTAL

2 punts

El resum de la valoració de les ofertes presentades per les empreses, tenint en compte els
criteris que depenen d’un judici de valor i el criteri avaluable de forma automàtica, és el
següent:

EMPRESES
SERVICIOS DE
TELEASISTENCIA S.A.
TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, S.L.

PUNTUACIÓ
CRITERIS JUDICI DE
VALOR

PUNTUACIÓ
CRITERI
AUTOMÀTIC

PUNTUACIÓ
TOTAL

18

47,46

65,46

28

70

98

Un cop realitzada la valoració, el sotasignat cap del Servei d’Acció Social proposa a la Mesa
de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adjudicació de la contractació
“Servei Local de Teleassistència per als municipis de la província de Barcelona menors de
300.000 habitants” a l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L. amb NIF
B-80.925.977 , d’acord amb la seva oferta i pels preus unitaris següents:
concepte
Prestació mensual del
servei a un usuari Tipus A
Prestació mensual del
servei a un usuari Tipus B
Prestació mensual del
servei a un usuari Tipus C

Import (IVA exclòs)

% IVA

Import (IVA
inclòs)

15,72 €

4%

16,35

6,88 €

4%

7,16

2,10 €

4%

2,18

i un pressupost estimatiu biennal de 18.325.039,71 € IVA exclòs, dels quals 10.712.632,99€,
IVA exclòs, aniran a càrrec dels Ens locals de la província de Barcelona participants en el
programa de Teleassistència i els 7.612.406,72 €, IVA exclòs restants aniran a càrrec del
Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
(...) ”

Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151
i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP)
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a
l’adjudicació de la contractació de referència, amb efectes d’1 de gener de 2013.
Vist l’apartat 4.2.1 de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva a la Junta de
Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Adjudicar, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns reunida en sessió de data 25 de juliol de 2012, la
contractació no harmonitzada relativa a la prestació del Servei Local de
Teleassistència per als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000
habitants a l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L., amb NIF B80925977, pels següents preus unitaris i d’acord amb la seva oferta:
concepte
Import (IVA exclòs)
Prestació mensual del servei
15,72 €
a un usuari Tipus A
Prestació mensual del servei
6,88 €
a un usuari Tipus B
Prestació mensual del servei
2,10 €
a un usuari Tipus C

% IVA

Import (IVA inclòs)

4%

16,35

4%

7,16

4%

2,18

i un pressupost estimatiu biennal de 18.325.039,71 € IVA exclòs, dels quals
10.712.632,99 €, IVA exclòs, aniran a càrrec dels Ens locals de la província de
Barcelona participants en el programa de Teleassistència i els 7.612.406,72 €, IVA
exclòs restants aniran a càrrec del Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les
Persones
Segon.- Aprovar, a proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns de data 18 de juliol de 2012, que la UTE PERSONALIA SA – SUARA
SERVEIS SCCL i la UTE QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU – EULEN
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA no continuïn en el procés selectiu per no haver
assolit en la fase 1 la puntuació mínima de 15 punts necessària per passar a la fase 2
tal i com estableix la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
que regulen la present contractació,.
Tercer.- Disposar la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació per un import
7.916.902,99 € IVA inclòs, que aporta la Diputació de Barcelona, amb càrrec de les
aplicacions pressupostàries que es detallen tot seguit, 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.

Exercici 2013
Exercici 2014

Import
3.897.398,39 €
4.019.504,60 €

Orgànic
60101
60101

Programa
233
233

Econòmic
227
227

Aquesta despesa resta supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del contracte.
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Quart.- Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries,
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns de data 25 de juliol de 2012 , d’acord amb el detall següent:
Resta en segon i últim lloc l’empresa SERVICIOS DE TELEASSISTÈNCIA SA.
Cinquè.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte
quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà abans del
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de la present
resolució.
Sisè.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació i COMUNICAR l’adjudicació a la Comissió Europea als
efectes previstos a l’article 154.3 TRLCSP.
Setè.- Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant de la Diputació
de Barcelona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis d’Educació
22.- Dictamen que proposa aprovar l’ampliació de la dotació econòmica del
recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Suport al servei de
menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2012
del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, per un import de
cent cinquanta mil (150.000) € i la seva distribució.- 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 estableix pautes d’orientació
política local en les qüestions d’interès comú i la metodologia per al desenvolupament
de la col·laboració entre aquesta corporació i els municipis i altres entitats locals del
seu territori. Finalitzada la vigència del mateix, i fins a l’aprovació d’un nou protocol o
instrument equivalent, el Ple d’aquesta Diputació, el 22 de desembre de 2011, va
aprovar el Règim transitori aplicable al Protocol.
En base aquest règim transitori, la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió
de 26 de gener de 2012, va aprovar el dictamen que aprova la convocatòria de l’any
2012 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 2012
(d’ara en endavant, convocatòria 2012), el Catàleg de suport als serveis i a les
activitats locals (d’ara en endavant, Catàleg 2012) i el seu Règim de concertació
d’aquest àmbit (d’ara en endavant, Règim de concertació) (BOPB de 2 de febrer de
2012).
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Vist que en el Catàleg 2012 es preveu el recurs “Suport al servei de menjador de les
escoles bressol municipals”, gestionat per la Gerència de Serveis d’Educació i
consistent en fons de prestació, la Junta de Govern en reunió ordinària de data 28 de
març de 2012, va acordar l’atorgament de recursos econòmics en aquest concepte per
un import total de set-cents vint-i-un mil cinc-cents dotze (721.512) €.
Vist que la Diputació de Barcelona ha decidit ampliar la dotació d’aquest recurs en cent
cinquanta mil (150.000) €, davant l’agreujament de la crisi econòmica i amb la voluntat
d’evitar que aquelles famílies més desfavorides es vegin obligades a renunciar al
servei de menjador de les escoles bressol municipals.
Vist que els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de municipis fins a
300.000 habitants, i els seus ens dependents que siguin titulars d’escoles bressol
municipals.
Vist que s’han aplicat els criteris de valoració i priorització fitxats al catàleg 2012,
juntament amb el criteri general de bona gestió amb la finalitat d’incentivar als ens
locals el correcte aprofitament d’aquest recurs públic, per aquesta raó l’ampliació de la
dotació econòmica s’ha repartit entre els ens locals que en l’anualitat del 2011 van
justificar la totalitat de la subvenció atorgada en aquest concepte, aquest criteri no s’ha
tingut en compte per aquells ens que no van accedir a aquest recurs al 2011.
Vist que la distribució s’ha realitzat segons les ràtios aprovades a l’acord de la Junta
de Govern de 28 de març de 2012, és a dir: un 60% de l’assignació correspon al
nombre de places d’escola bressol municipal, un 20% es reparteix en funció de la
població total del municipi, un 10% es distribueix d’acord a la taxa d’atur registrada al
municipi, i el 10% final en funció de les darreres dades oficials de població estrangera
empadronada al municipi.
Vist en aplicació del criteri general de viabilitat administrativa s’ha fixat la quantia de
cinc-cents (500) € com import mínim d’increment de l’ajut.
Vista la Refosa 1/2012, epígraf 10.4.a), que atribueix a les Presidències delegades
d’Àrea la competència per elevar a la Junta de Govern l’aprovació i liquidació i
tancament dels fons de prestació, i mantenint el criteri de competència del mateix
òrgan que va aprovar l’acte objecte de modificació per l’ampliació de la dotació
econòmica.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Vicepresident
segon i President delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies eleva a la
Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin
els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’ampliació de la dotació econòmica d’import cent cinquanta mil
(150.000) € del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Suport al servei de
menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2012 del
Pla de concertació, segons la següent distribució:
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Ens beneficiari
Abrera
Alella
Alpens
Ametlla del Vallès, L'
Arenys de Munt
Argentona
Artés
Avià
Avinyonet del Penedès
Badalona
Bagà
Balenyà
Barberà del Vallès
Begues
Berga
Bigues i Riells
Cabanyes, les
Cabrera de Mar
Cabrils
Calders
Caldes de Montbui
Caldes d'Estrac
Calella
Canet de Mar
Canovelles
Cànoves i Samalús
Canyelles
Cardedeu
Cardona
Casserres
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellolí
Castellterçol
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Collbató

NIF de
l'ens
beneficiari
P0800100J
P0800300F
P0800400D
P0800500A
P0800700G
P0800900C
P0801000A
P0801100I
P0801300E
P0801500J
P0801600H
P0801700F
P0825200I
P0802000J
P0802200F
P0802300D
P0802700E
P0802900A
P0803000I
P0803400A
P0803300C
P0803200E
P0803500H
P0803900J
P0804000H
P0804100F
P0804200D
P0804500G
P0804600E
P0804800A
P0805000G
P0805200C
P0805300A
P0805500F
P0805700B
P0805800J
P0806000F
P0806200B
P0806300J
P0806600C
P0826800E
P0826600I
P0806700A
P0806800I
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Import
concedit

Codi
XBMQ

Operació
comptable

608 €
500 €
500 €
500 €
618 €
713 €
500 €
500 €
500 €
3.613 €
500 €
500 €
1.418 €
534 €
500 €
586 €
500 €
503 €
586 €
500 €
916 €
500 €
674 €
849 €
972 €
500 €
500 €
759 €
500 €
500 €
695 €
500 €
500 €
1.373 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
820 €
500 €
961 €
500 €
500 €

12/Y/79681
12/Y/79680
12/Y/79679
12/Y/79678
12/Y/79676
12/Y/79675
12/Y/79674
12/Y/79673
12/Y/79671
12/Y/79670
12/Y/79669
12/Y/80417
12/Y/79667
12/Y/79666
12/Y/79665
12/Y/79664
12/Y/79662
12/Y/79661
12/Y/79660
12/Y/79658
12/Y/79657
12/Y/79656
12/Y/79655
12/Y/79652
12/Y/79651
12/Y/79650
12/Y/79649
12/Y/79645
12/Y/79648
12/Y/79643
12/Y/79642
12/Y/79641
12/Y/79640
12/Y/79638
12/Y/79637
12/Y/79636
12/Y/79635
12/Y/79634
12/Y/79633
12/Y/79631
12/Y/79630
12/Y/79629
12/Y/79628
12/Y/79627

1203901166
1203901167
1203901168
1203901169
1203901170
1203901171
1203901172
1203901173
1203901174
1203901175
1203901176
1203901177
1203901178
1203901179
1203901180
1203901181
1203901182
1203901183
1203901184
1203901185
1203901186
1203901187
1203901188
1203901189
1203901190
1203901191
1203901192
1203901193
1203901194
1203901195
1203901196
1203901197
1203901198
1203901199
1203901200
1203901201
1203901202
1203901203
1203901204
1203901205
1203901206
1203901207
1203901208
1203901209

Ens beneficiari
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Dosrius
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Figaró-Montmany
Fogars de la Selva
Folgueroles
Fonollosa
Font-rubí
Franqueses del Vallès, les
Garriga, la
Gelida
Gironella
Granada, la
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
Gurb
Hospitalet de Llobregat, l'
Hostalets de Pierola, els
Igualada
Llacuna, la
Llagosta, la
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Lluçà
Manlleu
Manresa
Martorell
Martorelles
Masies de Voltregà, les
Masquefa
Mataró
Moià
Mollet del Vallès
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montesquiu
Montgat
Montmajor
Montornès del Vallès

NIF de
l'ens
beneficiari
P0807100C
P0807200A
P0807300I
P0807400G
P0807500D
P0807600B
P0813300A
P0808100B
P0808200J
P0808300H
P0808400F
P0808500C
P0808700I
P0809000C
P0809100A
P0809300G
P0809500B
P0809600J
P0809800F
P0809900D
P0810000J
P0816100B
P0810100H
P0810300D
P0810400B
P0810600G
P0810700E
P0810500I
P0810800C
P0811100G
P0811200E
P0811300C
P0811400A
P0811600F
P0811800B
P0812000H
P0813700B
P0812300B
P0812600E
P0812400J
P0813000G
P0812500G
P0813100E
P0813500F
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Import
concedit

Codi
XBMQ

Operació
comptable

500 €
2.715 €
775 €
500 €
555 €
1.927 €
500 €
500 €
509 €
500 €
500 €
1.145 €
554 €
669 €
500 €
500 €
1.658 €
500 €
500 €
500 €
4.185 €
500 €
1.360 €
500 €
571 €
1.109 €
500 €
535 €
500 €
1.078 €
1.759 €
1.561 €
500 €
500 €
700 €
4.398 €
500 €
1.428 €
500 €
1.200 €
500 €
500 €
500 €
530 €

12/Y/79626
12/Y/79625
12/Y/79624
12/Y/79623
12/Y/79622
12/Y/79621
12/Y/79647
12/Y/79620
12/Y/79619
12/Y/79618
12/Y/79617
12/Y/79616
12/Y/79615
12/Y/79614
12/Y/79613
12/Y/79612
12/Y/79611
12/Y/79610
12/Y/79609
12/Y/79608
12/Y/79607
12/Y/79606
12/Y/79605
12/Y/79603
12/Y/79602
12/Y/79601
12/Y/79600
12/Y/79599
12/Y/79598
12/Y/79596
12/Y/79595
12/Y/79594
12/Y/79593
12/Y/79592
12/Y/79590
12/Y/79588
12/Y/79586
12/Y/79584
12/Y/79582
12/Y/79581
12/Y/79580
12/Y/79579
12/Y/79577
12/Y/79575

1203901210
1203901211
1203901212
1203901213
1203901214
1203901215
1203901216
1203901217
1203901218
1203901219
1203901220
1203901221
1203901222
1203901223
1203901224
1203901225
1203901226
1203901227
1203901228
1203901229
1203901230
1203901231
1203901232
1203901233
1203901234
1203901235
1203901236
1203901237
1203901238
1203901239
1203901240
1203901241
1203901242
1203901243
1203901244
1203901245
1203901246
1203901247
1203901248
1203901249
1203901250
1203901251
1203901252
1203901253

Ens beneficiari
Muntanyola
Navarcles
Navàs
Òdena
Olèrdola
Olesa de Montserrat
Olivella
Olost
Olvan
Òrrius
Pacs del Penedès
Palafolls
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
Papiol, el
Parets del Vallès
Perafita
Piera
Pla del Penedès, el
Polinyà
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Prats de Lluçanès
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puigdàlber
Puig-reig
Rellinars
Ripollet
Roca del Vallès, la
Roda de Ter
Rubí
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Lluçanès
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines

NIF de
l'ens
beneficiari
P0812800A
P0813900H
P0814000F
P0814200B
P0814400H
P0814600C
P0814700A
P0814800I
P0814300J
P0815200A
P0815300I
P0815400G
P0815500D
P0815600B
P0815700J
P0815800H
P0815900F
P0816000D
P0816300H
P0816600A
P0818100J
P0817000C
P0823000E
P0817100A
P0817300G
P0817400E
P0817800F
P0817900D
P0818000B
P0818200H
P0818300F
P0819300E
P0819500J
P0819600H
P0819700F
P0819800D
P0819900B
P0820000H
P0820100F
P0820300B
P0820400J
P0820500G
P0820700C
P0820900I
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Import
concedit

Codi
XBMQ

Operació
comptable

500 €
631 €
500 €
560 €
500 €
908 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
580 €
885 €
627 €
500 €
985 €
500 €
572 €
500 €
799 €
500 €
500 €
591 €
586 €
500 €
577 €
500 €
812 €
500 €
500 €
2.054 €
777 €
1.223 €
810 €
500 €
500 €
1.617 €
500 €
595 €
500 €
1.958 €
500 €
826 €
500 €

12/Y/79573
12/Y/79572
12/Y/79571
12/Y/79570
12/Y/79569
12/Y/79567
12/Y/79566
12/Y/79565
12/Y/79564
12/Y/79563
12/Y/79562
12/Y/79561
12/Y/79560
12/Y/79542
12/Y/79538
12/Y/79535
12/Y/79532
12/Y/79529
12/Y/79523
12/Y/79514
12/Y/79513
12/Y/79511
12/Y/79509
12/Y/79508
12/Y/79506
12/Y/79505
12/Y/79503
12/Y/79500
12/Y/79498
12/Y/79496
12/Y/79494
12/Y/79489
12/Y/79486
12/Y/79483
12/Y/79480
12/Y/79478
12/Y/79476
12/Y/79474
12/Y/79471
12/Y/79470
12/Y/79468
12/Y/79467
12/Y/79465
12/Y/79464

1203901254
1203901255
1203901256
1203901257
1203901258
1203901359
1203901260
1203901261
1203901262
1203901263
1203901264
1203901265
1203901266
1203901267
1203901268
1203901269
1203901270
1203901271
1203901272
1203901273
1203901274
1203901275
1203901276
1203901277
1203901278
1203901279
1203901280
1203901281
1203901282
1203901283
1203901284
1203901285
1203901286
1203901287
1203901358
1203901357
1203901356
1203901355
1203901354
1203901353
1203901352
1203901351
1203901350
1203901349

Ens beneficiari
Sant Feliu de Llobregat
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Iscle de Vallalta
Sant Joan Despí
Sant Julià de Vilatorta
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Martí de Centelles
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sarroca
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pol de Mar
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze de Besora
Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze Safaja
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Corcó
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria d'Oló
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Susanna
Seva
Sitges
Súria
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera
Torelló

NIF de
l'ens
beneficiari
P0821000G
P0820800A
P0821200C
P0819200G
P0821600D
P0821800J
P0821900H
P0822000F
P0822200B
P0822600C
P0822700A
P0823100C
P0823200A
P0823300I
P0823400G
P0823500D
P0823600B
P0823700J
P0823800H
P0823900F
P0824000D
P0809700H
P0826200H
P0826500A
P0826300F
P0824600A
P0824700I
P0824800G
P0824900E
P0825000C
P0825100A
P0825400E
P0825900D
P0825800F
P0826000B
P0826100J
P0826900C
P0827000A
P0827400C
P0827900B
P0828200F
P0828300D
P0828400B
P0828500I
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Import
concedit

Codi
XBMQ

Operació
comptable

1.461 €
500 €
680 €
500 €
1.659 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1.306 €
500 €
500 €
500 €
619 €
500 €
500 €
576 €
500 €
989 €
500 €
517 €
500 €
664 €
500 €
500 €
702 €
500 €
716 €
535 €
500 €
527 €
500 €
1.538 €
500 €
500 €
999 €
572 €
5.867 €
500 €
681 €
500 €
704 €

12/Y/79463
12/Y/79459
12/Y/79457
12/Y/79452
12/Y/79448
12/Y/79446
12/Y/79444
12/Y/79443
12/Y/79442
12/Y/79441
12/Y/79440
12/Y/79438
12/Y/79437
12/Y/79411
12/Y/79410
12/Y/79409
12/Y/79408
12/Y/79407
12/Y/79406
12/Y/79405
12/Y/79404
12/Y/79403
12/Y/79402
12/Y/79400
12/Y/79399
12/Y/79396
12/Y/79394
12/Y/79393
12/Y/79392
12/Y/79391
12/Y/79390
12/Y/79395
12/Y/79389
12/Y/79388
12/Y/79387
12/Y/79386
12/Y/79383
12/Y/79382
12/Y/79380
12/Y/79377
12/Y/79376
12/Y/79375
12/Y/79374
12/Y/79373

1203901348
1203901347
1203901346
1203901345
1203901344
1203901343
1203901342
1203901341
1203901340
1203901339
1203901338
1203901337
1203901336
1203901335
1203901334
1203901333
1203901332
1203901331
1203901330
1203901329
1203901328
1203901327
1203901326
1203901325
1203901324
1203901323
1203901322
1203901321
1203901320
1203901319
1203901318
1203901317
1203901316
1203901315
1203901314
1203901313
1203901312
1203901311
1203901310
1203901309
1203901308
1203901307
1203901306
1203901305

Ens beneficiari
Torre de Claramunt, la
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrelles de Llobregat
Vacarisses
Vallgorguina
Vallirana
Vallromanes
Vic
Viladecans
Viladecavalls
Vilalba Sasserra
Vilanova del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Vilobí del Penedès

NIF de
l'ens
beneficiari
P0828600G
P0828700E
P0828800C
P0828900A
P0829100G
P0829500H
P0829600F
P0829700D
P0829900J
P0830200B
P0830100D
P0830700A
P0831000E
P0830800I
P0821300A
P0821700B
P0830500E

Import
concedit

Codi
XBMQ

Operació
comptable

500 €
500 €
500 €
516 €
842 €
500 €
1.017 €
500 €
1.373 €
1.435 €
500 €
500 €
679 €
1.534 €
584 €
1.616 €
500 €

12/Y/79372
12/Y/79371
12/Y/79370
12/Y/79369
12/Y/79367
12/Y/79365
12/Y/79364
12/Y/79363
12/Y/79362
12/Y/79360
12/Y/79358
12/Y/79345
12/Y/79339
12/Y/79338
12/Y/79326
12/Y/79325
12/Y/79324

1203901304
1203901303
1203901302
1203901301
1203901300
1203901299
1203901298
1203901297
1203901296
1203901295
1203901294
1203901293
1203901292
1203901291
1203901290
1203901289
1203901288

Segon.- Aplicar la despesa total de cent cinquanta mil (150.000) € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40300/323AO/46251 del pressupost 2012 de la Gerència
de Serveis d’Educació.
Tercer.- Declarar que els ens locals beneficiaris d’aquesta ampliació de la dotació del
recurs no hauran de fer cap acte específic d’acceptació de l’increment de l’ajut.
Quart.- Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi.
Gerència de Serveis de Cultura
23.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a les programacions d’arts escèniques i musicals
adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la
Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre. Curs escolar 20122013.- 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:
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).
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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 la Diputació de Barcelona per al present any, des de l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies vol fomentar les programacions d’arts escèniques i
musicals professionals en horari escolar, en els municipis de la província de Barcelona
on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre i que són gestionades
directament pels ajuntaments.
Atès que les presents bases reguladores per a la concessió de subvencions per a les
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars tenen per finalitat la
sensibilització de la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals, la
formació d’espectadors, la creació de nous públics, el suport a les polítiques
educatives i culturals dels ajuntaments i finalment contribuir a l’equilibri del territori
quant a l’oferta cultural i artística per a la població infantil i juvenil.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir inicialment l’aprovació de les Bases
Reguladores.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a
l’article 17.3 de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2
del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província
del contingut d’aquestes Bases Reguladores.
Vist el punt 3.3 b) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, dictada en execució del Decret
de la Presidència de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de data 6 de juny
de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de donar suport a les
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programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, per al curs
2012-2013, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el
programa Anem al Teatre, el text íntegre de les quals és el següent:
“BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LES PROGRAMACIONS D’ARTS
ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS EN ELS MUNICIPIS DE LA
PROVÍNCIA DE BARCELONA ON LA DIPUTACIÓ NO OFERTA EL PROGRAMA ANEM
AL TEATRE
CURS ESCOLAR 2012-2013
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 la convocatòria de subvencions que
atorgarà durant l’any 2012 la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Difusió
Artística, destinades a donar suport a les programacions d’arts escèniques i musicals
professionals en horari escolar, per al curs 2012-2013, en els municipis de la província de
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre.
Serà objecte de suport la programació d’arts escèniques i musicals professionals - en horari
escolar- organitzada directament o indirectament per l’ens sol·licitant i que s’ha de regir pels
criteris pedagògics i organitzatius següents:
 Que consti d'una sèrie d’activitats d'arts escèniques i musicals estructurades per cicles
educatius i sectors artístics.
 Que s’adreci a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius.
 Que tingui lloc entre l’1 de setembre de 2012 i el 30 de juny de 2013.
 Que les sessions es realitzin als diferents equipaments escènics, preferentment de
titularitat municipal, del mateix municipi o municipi més proper en el cas de que el
municipi no disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions necessàries per
a l’acolliment dels espectacles i/o concerts corresponents. Els espais es determinaran
per la seva qualitat d’infraestructura i hauran de disposar d’un aforament mínim de 180
espectadors i unes dimensions mínimes d’escenari de 7mx6m.
 Que programi sessions amb aforaments limitats per tal de poder gaudir de l’espectacle
en condicions òptimes. Es recomana establir un aforament màxim de 200 espectadors
per a les sessions d’educació infantil i de 350 espectadors per a les de primària,
secundària, batxillerat i cicles formatius. Atès que existeixen espectacles singulars
pensats per espais i aforaments diferents als esmentats, es podran programar amb les
seves específiques condicions.
 Que estableixi un preu d’entrada per l’activitat a pagar pels alumnes.
Queden excloses de suport:
 La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol.
 La programació que es desenvolupi en el mateix centre docent.
 Les sessions de cinema.
Article 2. Finalitat de les subvencions
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:
 Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments.
 Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals.
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 Formar espectadors i crear nous públics de les arts en viu.
 Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la població
infantil i juvenil.
Article 3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades durant el curs escolar 2012-2013 (de l’1 de setembre de 2012 al
30 de juny de 2013).
Article 4. Requisits dels beneficiaris/àries
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions:
 Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals i les
entitats metropolitanes.
 Les mancomunitats de municipis i els consorcis, així com altres agrupacions d’ens.
 Els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats
mercantils participades pels ens locals, així com altres ens instrumentals dels ens locals.
I que reuneixin les següents condicions:
 Que siguin ens dels municipis de la província de Barcelona (a excepció de Barcelona
ciutat) pertanyents a les comarques on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre.
Concretament podran participar els ens que no pertanyin a alguna de les comarques
següents: Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Garraf i Maresme (a excepció
del municipi de Tordera).
 Que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS)
La concurrència d’aquest requisit s’acreditarà d’ofici per part de l’Oficina de Difusió Artística.
Article 5. Contingut de la sol·licitud de subvenció i documentació a aportar
Per sol·licitar la subvenció s’haurà d’aportar la documentació següent:
1) Model de sol·licitud normalitzat que us podreu descarregar al web del programa i que
haurà d’incorporar o adjuntar la següent informació:
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) En el cas d'organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials, societats
mercantils participades pels ens locals, i també altres ens instrumentals dels ens
locals caldrà aportar còpia dels estatuts o de l’escriptura de constitució de l’entitat.
e) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció amb
indicació del seu cost total.
f) Import de la subvenció que es sol·licita.
g) Data i lloc de la sol·licitud.
h) La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la Diputació de Barcelona
per tal obtingui de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al
corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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2) Declaració responsable:
i) 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.
j) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de
condicions de la subvenció, o bé indicació de l’externalització de la gestió de l’activitat
en base a una relació jurídica prèvia i preexistent.
k) 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.
l) 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.
3) Programació proposada, mitjançant el model que us podreu descarregar al web del
programa i que haurà d’incorporar la següent informació: nom de la companyia, nom de
l’espectacle, gènere artístic, cicle per al qual es programa.
4) Pressupost previst de l’activitat, mitjançant el model que us podreu descarregar al
web del programa i que haurà d’incorporar la següent informació: nombre de funcions,
nombre d’alumnes, nombre d’escoles participants i el pressupost desglossat per
conceptes d’ingressos (entrades dels alumnes i altres subvencions i/o patrocinis) i
despeses (caixets, lloguer del teatre o espai escènic, transport interurbà, gestió
externalitzada i lloguer de material tècnic).
5) Informe de l’espai escènic. Els ens beneficiaris que programin als equipaments
escènics del municipi al qual pertanyen, hauran de garantir que aquests tinguin les
condicions necessàries per a l’acolliment dels espectacles: disposar d’un aforament
mínim de 180 espectadors i unes dimensions mínimes d’escenari de 7mx6m. L’arquitecte
tècnic o en el seu defecte el fedatari públic o representant legal de l’ens sol·licitant haurà
de certificar les condicions bàsiques de l’espai en matèria d’higiene, climatització i
seguretat. A més, també caldrà omplir el model que us podreu descarregar al web del
programa on s’incorporaran les característiques bàsiques de l’espai. Queden exclosos de
presentar aquesta documentació els espais escènics que formen part del Circuit de la
Xarxa d’Espais Escènics Municipals.
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 sol·licitants la documentació
haurà d’anar signada pel representant legal de l’entitat adherida.
Article 6. 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.
Les sol·licituds 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).
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Es podrà presentar un màxim d’una programació escolar per municipi a realitzar durant el
curs escolar 2012-1013 (de l’1 de setembre de 2012 al 30 de juny de 2013).
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins de termini s’anunciarà el mateix dia del
seu enviament, mitjançant telegrama o fax al núm 934 022 819 de l’Oficina de Difusió
Artística.
Tots els models dels documents necessaris per presentar-se a la convocatòria podran
trobar-se
a
la
pàgina
web
del
Programa
Anem
al
Teatre
(http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues):





Sol·licitud.
Pressupost previst de l’activitat.
Programació proposada.
Característiques bàsiques de l’espai escènic.

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 que desisteix la seva sol·licitud.
Article 7. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de
concurrència competitiva.

PROGRAMACIÓ
PROPOSADA

1

2

3

DESCRIPCIÓ

Qualitat artística dels espectacles (interpretació, dramatúrgia i
escenografia) i presència d’una diversitat de gèneres (teatre,
música, dansa i circ)
Professionalitat de les companyies (trajectòria de la companyia,
reconeixement públic, premis i participació en fires i mostres
professionals) i l’equilibri de l’oferta artística entre les
companyies existents al mercat (tot evitant la concentració
excessiva de la programació en unes mateixes companyies)
Idoneïtat i adequació dels espectacles a cada nivell educatiu
(temàtica, de la posada en escena i interpretació)
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PUNTS

CRITERI

DOCUMENTACIÓ

Article 8. 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:

50
punts

25
punts
25
punts

5

Sostenibilitat econòmica del programa, tenint en compte
l’equilibri entre els ingressos i les despeses del programa. Es
considerarà òptim que els ingressos dels alumnes sufraguin
com a mínim un 50 % del cost total del programa als municipis
que no necessiten transport interurbà i un 30% als que en
necessiten. Per a les despeses subvencionables s’estableixen
uns preus unitaris màxims descrits a l’article 14 de les presents
bases.
Es valoraran les condicions de l’espai en matèria d’higiene,
climatització i seguretat i la qualitat de la infraestructura de
l’espai escènic: mides de l’escenari, aforament, dotació de
cambra negra, tipologia del pati de butaques i disponibilitat
d’equipament tècnic (so i llum).

PUNTS

CRITERI

ESPAI
ESCÈNIC

DOCUMENTACIÓ
PRESSUPOST
PREVIST DE
L’ACTIVITAT

4

DESCRIPCIÓ

100
punts

25
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 total igual o
superior a 115 punts, amb un mínim de 60 punts en la programació proposada
(criteris 1, 2 i 3).
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos. Seran
considerades sol·licituds desestimades aquelles que tinguin una puntuació total igual o
inferior a 114 punts, o bé, les que no obtinguin un mínim de 60 punts en la
programació proposada (criteris 1, 2 i 3).
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris establerts serà aplicable el percentatge
màxim de suport ( 50% del dèficit del programa) a aquells que obtinguin les puntuacions
més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació menor.
Article 9. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
S’estableix com a quantitat total màxima la xifra de dos-cents quaranta mil (240.000) € que
serà concedida en funció de les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els criteris
de valoració fixats a l’article 8, dels quals cent vint mil (120.000) € corresponen a l’exercici
pressupostari 2012 i cent vint mil (120.000) € corresponen a l’exercici pressupostari 2013.
Les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost afectades són: G/40103/335A0/46201,
G/40103/335A0/46300,G/40103/335A0/46505,G/40103/335A0/46705,G/40103/335A0/46905,
G/40103/335A0/48905.
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Per a l’exercici 2013 les aplicacions pressupostàries seran les anàlogues del pressupost
vigent.
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 l’article 8.
La subvenció concedida serà com a màxim del 50% del dèficit del programa (la part de les
despeses que no queda coberta amb els ingressos de l’alumnat, altres subvencions i/o
patrocinis) i, en cap cas, superarà els següents barems:
 El 25% del cost total del programa en els municipis sense transport interurbà.
 El 35% del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport
interurbà.
Si el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts a l’article
14, la Diputació determinarà l’import de la subvenció en base a aquests màxims.
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 president de l'Òrgan responsable.
Pel Coordinador en matèria de Cultura,
Per la Coordinadora en matèria d'Educació,
Per un/a representant de la Presidència de la Corporació
Per un/a representant de la Presidència delegada de l'Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies
Pel Gerent de Serveis de Cultura
Pel Gerent de Serveis d'Educació
Per un tècnic en matèria de Cultura
Per un tècnic en matèria d'Educació

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
Resolució
El termini de resolució 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.
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades i es
resoldrà en un únic acte administratiu.
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Notificació
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als ens
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.
Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra aquesta 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.
Article 12. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de forma 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/les beneficiaris/àries 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/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària de la 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. 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.
5. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
6. Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat en la sol·licitud.
Qualsevol canvi en la programació s’ha de comunicar per escrit a l’Oficina de Difusió
Artística i aquesta valorarà la idoneïtat del canvi i la seva acceptació. Quan es produeixi
un canvi d’un o més espectacles de la programació presentada, l’Oficina de Difusió
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Artística, en funció dels criteris de valoració 1, 2, 3 i 4 (descrits a l’article 8) podrà reduir
l’aportació econòmica assignada.
Els canvis en les condicions que van donar lloc a la concessió de la subvenció seran
aprovats de forma expressa per part de la Diputació de Barcelona. Els canvis no
comunicats o que no hagin estat acceptats seran considerats com a incompliment de les
condicions, la qual cosa donarà lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció per
part de l’entitat beneficiària.
7. 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 subvencionables (i en base als preus unitaris màxims fixats) les
despeses següents:
Fins a un preu unitari màxim de
6,50 € per alumne

Caixets de les companyies
Gestió externalitzada del programa: coordinació,
assistència tècnica, control de les inscripcions,
relació amb les escoles, entre altres
Transport interurbà : despeses en transport de
l’alumnat que s’ha de desplaçar a un teatre d’un
altre municipi
Lloguer de material tècnic (so i llum), musical o
escenogràfic : en cas que el teatre no disposi del
necessari i la companyia no pugui proporcionar-lo
Lloguer de teatre de titularitat pública: aquest
import es computarà quan assisteixin alumnes
procedents d’altres municipis al que pertany el
teatre
Lloguer de teatre de titularitat privada

Fins a un preu unitari màxim de
1,80€ per alumne
Fins a un preu unitari màxim de
5,50 € per alumne
Fins a un preu unitari màxim de
0,75 € per alumne
Fins a un preu màxim de 450 € per
dia d’utilització, calculant la part
proporcional dels alumnes d’altres
municipis
Fins a un preu màxim de 600 € per
dia d’utilització

Si el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts, la
Diputació calcularà la seva aportació en base a aquests màxims.
No es consideraran despeses subvencionables les següents:
 Els drets d’autor (SGAE o la entitat de gestió que correspongui).
 La despesa de gestió, si aquesta la porta directament el personal de l’Ajuntament, la qual
inclou la nòmina de treballadors de l’administració pública.
 Els honoraris del personal tècnic del teatre.
 Difusió i comunicació del programa.
 El transport urbà.
 L’IVA , quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo.
Article 15. Subcontractació i/o empreses gestores.
No podran subcontractar-se total o parcialment aspectes concrets que conformen l’execució
de l’activitat subvencionada. No obstant això, s’acceptarà la gestió externalitzada del
programa quan aquesta derivi d’una relació jurídica prèvia i preexistent a la sol·licitud
presentada.
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Article 16. Forma de pagament
La Diputació de Barcelona realitzarà en un sol pagament la subvenció concedida un cop
finalitzat el programa, prèvia presentació de la documentació requerida en l’article 17.
Atesa 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.
Article 17. Forma i termini de justificació
El termini de justificació serà el 15 d’octubre de 2013
Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti:
En el cas d’ajuntaments, ens locals, entitats municipals descentralitzades i
organismes autònoms locals.
1) Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques, segons el model
que us podreu descarregar al web del programa, signat pel secretari / interventor, i que
haurà d’incorporar la següent informació: relació d’obligacions reconegudes de l’activitat.
Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà que les factures hagin estat aprovades com a
obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció.
Mitjançant aquest certificat, el fedatari públic donarà fe de:
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.
2) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us
podreu descarregar al web del programa.
3) 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.
En el cas d’altres ens beneficiaris instrumentals (entitats públiques empresarials,
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 presentin:
Per subvencions d’import superior a 20.000 €
1) Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
a) 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.
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b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.
2) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us
podreu descarregar al web del programa.
Per subvencions d’import igual o inferior a 20.000 €
1) Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
a) 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.
b) 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).
2) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us
podreu descarregar al web del programa.
En la confecció de la memòria econòmica (1b) 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.
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.
Tots els models dels documents necessaris per la justificació podran trobar-se a la pàgina
web del Programa Anem al Teatre (http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues):
 Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques.
 Balanç econòmic final justificatiu.
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 al beneficiari, la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
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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 poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, 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:
1) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
2) Quan el/la beneficiari/ària 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.
3) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
4) Quan el balanç econòmic final presentat per l’ens beneficiari superi els preus unitaris
establerts a l’article 14, la Diputació ajustarà la seva aportació en base a aquests
màxims.
Article 21. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. S’haurà d’especificar tant al pressupost com al
balanç econòmic final.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
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.
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.
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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.
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.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 del ROAS.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la UTE
Martorell Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/3242.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist l’escrit de l’empresa UTE Martorell Gas, de data 11/04/2012, que ha tingut entrada
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 12/04/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de:


condicionament d'accés existent, a la carretera B-142, al punt quilomètric 7+000,
marge esquerra, tram no urbà, al terme municipal de Sentmenat;



creació de nou accés, a la carretera B-142, al punt quilomètric 7+000, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Sentmenat (Exp. núm. 2012/3242).

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

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
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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 per l’empresa UTE Martorell Gas, en relació amb l’expedient número
2012/3242.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’empresa UTE Martorell Gas,
autorització d’obres de:


condicionament d'accés existent, a la carretera B-142, al punt quilomètric 7+000,
marge esquerra, tram no urbà, al terme municipal de Sentmenat;



creació de nou accés, a la carretera B-142, al punt quilomètric 7+000, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Sentmenat.

Les esmentades obres 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 l’empresa UTE Martorell Gas, amb domicili a
efectes de notificacions a L’Hospitalet de Llobregat (08902), Plaça Europa, 2-4 - Edifici
Copisa, amb indicació dels recursos procedents.
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
M.M.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/4485.- 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 la Sra. M.M.C., de data 24/05/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 24/05/2012, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de construcció de gual per accés de vehicles, a la carretera BV-2421, del punt
quilomètric 6+645 al 6+655, marge esquerre, tram urbà (travessera), al terme
municipal de Corbera de Llobregat (Exp. núm. 2012/4485).
Atès l’informe tècnic emès, en data 03/07/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de gual
per accés de vehicles.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:


Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.”

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. M.M.C., en relació amb l’expedient número 2012/4485.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. M.M.C., autorització d’obres
de construcció de gual per accés de vehicles, a la carretera BV-2421, del punt
quilomètric 6+645 al 6+655, marge esquerre, tram urbà (travessera), al terme
municipal de Corbera de Llobregat (Expedient número 2012/4485), 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. M.M.C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la UTE
Martorell Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/4547.- 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 UTE MARTORELL GAS, de data 25/05/2012 que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 29/05/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres d’obertura de dos accessos provisionals per obres, a la carretera
BV-5114, al punt quilomètric 1+775, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal
de Sant Celoni (Expedient 2012/4547).
Atès l’informe tècnic emès, en data 12/06/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’obertura de dos
accessos provisionals per obres.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
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La durada de les obres d’ execució i utilització d’aquest accés provisional serà
inferior als sis mesos.
Una vegada finalitzades les obres que motiven l’obertura d’aquest accés
provisional o al cap de sis mesos, aquests es tancarà i es reposarà els terrenys al
estat inicial.
Es reposarà tots els elements de la carretera que restin deteriorats per causa del
trànsit de vehicles que generi aquestes obres de construcció de gasoducte
velocitat.
En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V)
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm.
La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
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. Es senyalitzarà
l’accés d’acord amb la instrucció de carreteres 8.3.I.C.
Es retirarà el permís si es demostra perillositat o qualsevol altre problema per a la
circulació.
A precari.”

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.
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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 10.000 €, que es podrà
alliberar transcorreguts 12 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, Ute Martorell Gas 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 obertura de dos accessos provisionals per obres.
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
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 ocupació i aprofitament de les vies
provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 metres
d'amplada.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
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es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per UTE MARTORELL GAS, en relació amb l’expedient número 2012/4547.
Segon.- Atorgar, prèvia constitució de la garantia per un import de 10.000 € 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’obertura
de dos accessos provisionals per obres, a la carretera BV-5114, al punt quilomètric
1+775, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Celoni (expedient
número 2012/4547), 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 10.000 €, 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; 101,26 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada.
Sisè.- Notificar la present resolució a UTE MARTORELL GAS, amb domicili a efectes
de notificacions a La Garriga (08530), Av. Generalitat, 55, amb indicació dels recursos
procedents.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Bigues i Riells, en resolució de l’expedient núm. 2012/5080.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Bigues i Riells, de data 07/06/2012, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 14/06/2012, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de construcció de vorera per parada de bus, aparcament i
habilitar pas de vianants, a la carretera BP-1432, del punt quilomètric 24+458 al
24+558, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Bigues i Riells (Exp. núm.
2012/5080).
Atès l’informe tècnic emès, en data 26/06/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de
vorera per parada de bus, aparcament i habilitar pas de vianants.
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Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:










Es replantejaran les obres juntament amb el zelador de la zona.
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. Entre vorada i
vorada haurà una amplada mínima de 6,60 metres.
Es posarà rigola blanca de 30x30x8 centímetres a tos els trams de vorera nova.
L’aplada de la darsena per la parada d’ autobús serà com a mínim de 3 metres.

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Bigues i Riells, en relació amb l’expedient número
2012/5080.
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Bigues i Riells,
autorització d’obres de construcció de vorera per parada de bus, aparcament i habilitar
pas de vianants, a la carretera BP-1432, del punt quilomètric 24+458 al 24+558,
ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Bigues i Riells (Exp. núm.
2012/5080) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Bigues i Riells, amb domicili a
efectes de notificacions a Bigues i Riells (08415), Av. Prat de la Riba, 167, amb
indicació dels recursos procedents.
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
LlM.P.G., en resolució de l’expedient núm. 2012/5261.- 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. LlM.P.G., de data 18/06/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 19/06/2012, pel qual es sol·licita autorització
d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera C-16z, al punt quilomètric 95+135,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Berga (Exp. núm. 2012/5261).
Atès l’informe tècnic emès, en data 10/07/2012, 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.
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:






Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports
fora de la cuneta.
Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense
fer constar el nom de l’establiment.
Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
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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.
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; 31,64 €, 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 Sr. LlM.P.G., en relació amb l’expedient número 2012/5261.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. LlM.P.G., autorització
d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera C-16z, al punt quilomètric 95+135,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Berga (Exp. núm. 2012/5261), que
s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i
segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
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Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 31,64 €, 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 Sr. LlM.P.G., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en resolució de l’expedient núm.
2012/5479.- 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 Corbera de Llobregat, de data 21/06/2012, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 28/06/2012, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de pintat de pas de vianants, a la carretera BV-2421, del
punt quilomètric 6+650 al 6+654, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme
municipal de Corbera de Llobregat (Exp. núm. 2012/5479).
Atès l’informe tècnic emès, en data 10/07/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de pintat de pas de
vianants.
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:





Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Les obres es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu degudament
senyalitzat, i en període de mínim trànsit.
S’aplicarà pintura antilliscant per evitar el risc de caiguda de vianants i motoristes
en cas de pluja.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
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Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en relació amb l’expedient
número 2012/5479.
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 Corbera de
Llobregat, autorització d’obres de pintat de pas de vianants, a la carretera BV-2421,
del punt quilomètric 6+650 al 6+654, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme
municipal de Corbera De Llobregat (expedient 2012/5479) 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 Corbera de Llobregat, amb
domicili a efectes de notificacions a Corbera de Llobregat (08757), carrer La Pau, 5,
amb indicació dels recursos procedents.
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Miracle, SL, en resolució de l’expedient núm. 2012/5715.- 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 Miracle, S.L., de data 05/07/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en la mateixa data 05/07/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de treure un rètol indicatiu d'establiment mercantil S-770, a la
carretera B-502, al punt quilomètric 2+688, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Cabrera de Mar (Exp. núm. 2012/5715).
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Atès l’informe tècnic emès, en data 13/07/2012, 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 treure un rètol
indicatiu d'establiment mercantil S-770.
Atès el que disposa l’article 97 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:


Els treballs de retirada no pertorbaran el trànsit de la carretera. “

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’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 Miracle, S.L., en relació amb l’expedient número 2012/5715.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Miracle, S.L., autorització d’obres de
treure un rètol indicatiu d'establiment mercantil S-770, a la carretera B-502, al punt
quilomètric 2+688, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Cabrera de Mar
(Expedient número 2012/5715), 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.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Miracle, S.L., amb domicili a efectes de
notificacions a Mataró (08302), carrer Riera, 35, amb indicació dels recursos
procedents.
31.- Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres a favor de
la UTE. Agbar-Acycsa, en resolució de l’expedient núm. 2010/7133.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 28 d’octubre de 2010, per acord de la Junta de Govern, es van autoritzar, a
l’empresa U.T.E. AGBAR-ACYCSA, les obres de canvi d’ús d’accés existent, a la
carretera C-16z, al punt quilomètric 66+000, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Balsareny (Expedient 2010/7133).
En l’esmentat dictamen s’establia el següent: “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 12.000 € 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, l’empresa
U.T.E. AGBAR-ACYCSA, 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 canvi
d’ús d’accés existent.”
En data 2 de maig de 2011 l’empresa U.T.E. AGBAR-ACYCSA, constituí la garantia,
mitjançant aval de La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, a la Tresoreria de la
Diputació de Barcelona per un import de 12.000 € (assentament núm. 1000081027).
En data 7 de juliol de 2011 es va procedir a signar l’acta de finalització de les obres
autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien executat
correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, iniciant-se el
còmput del període de garantia de 12 mesos.
Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 26 de juny de 2012, han emès informe del
següent tenor literal:
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“Vista la documentació presentada en relació a la sol·licitud de devolució de garantia a
UTE AGBAR-ACYSA.
S’informa favorablement a la devolució de la garantia definitiva a l’empresa UTE
AGBAR-ACYSA, titular de l’autorització de referència, al no haver-se observat cap
anomalia.”
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe favorable que han emès els tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es
transcriu a la part expositiva del present dictamen.
Segon.- Cancel·lar, en conseqüència, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta
Diputació per l’empresa UTE AGBAR-ACYSA mitjançant aval per import de 12.000 €,
per respondre de la correcta execució de les obres autoritzades en l’expedient
d’autorització número 2010/7133, així com de la reparació dels desperfectes i vicis
ocults derivats directament o indirecta de l’esmentada obra (data d’expedició
02/05/2011; assentament número 1000081027).
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa UTE AGBAR-ACYSA, amb domicili
a efectes de notificacions a Barcelona (08018), Avinguda Diagonal, 211, planta 10,
amb indicació dels recursos procedents.
32.- Dictamen que proposa rectificar l’errada material detectada a l’aprovar una
autorització d’obres a favor del Sr. J.C.G., en resolució de l’expedient núm.
2010/9940.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 24 de febrer de 2011, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es va atorgar al senyor J.C.G. autorització per a la instal·lació de rètols
indicatius d’establiment industrial a la carretera BV-2127, al punt quilomètric 5+870,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Vilobí del Penedès (Expedient
2010/9940).
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En l’esmentat acord s’ha detectat una errada material en el marge en que s’autoritza la
instal·lació dels citats rètols atès que, tot i que la petició formulada pel senyor J.C.G.
feia referència al marge dret de la carretera BV-2127, d’acord amb l’informe emès en
data 19 de gener de 2011 pels tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, i transcrit en la part expositiva de l’esmentat acord, els rètols
sol·licitats s’havien d’instal·lar al marge esquerre de la carretera, per tenir l’esmentat
marge la classificació urbanística de zona urbana.
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, disposa que “(...) les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries
correspon a l’òrgan que els ha dictat”.
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.- Rectificar l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data 24 de febrer de 2011 en que es va atorgar autorització
al senyor J.C.G. per a la instal·lació de rètols indicatius d’establiment industrial a la
carretera BV-2127, al punt quilomètric 5+870, en el següent sentit:
On diu:

“Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens
perjudici de drets de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr.
J.C.G., autorització de rètol indicatiu d’establiment industrial, a la carretera
BV-2127, al punt quilomètric 5+870, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Vilobí del Penedès (exp. núm. 2010/9940), que s’haurà 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”

Ha de dir: “Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens
perjudici de drets de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr.
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J.C.G., autorització de rètol indicatiu d’establiment industrial, a la carretera
BV-2127, al punt quilomètric 5+870, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal de Vilobí del Penedès (exp. núm. 2010/9940), que s’haurà
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”
Segon.- Notificar la present resolució al senyor J.C.G., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
33.- Dictamen que proposa declarar la caducitat i arxiu de l’autorització d’obres a
favor de la UTE Ave Trinidad, en resolució de l’expedient núm. 2007/9132.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
En data 13 de setembre de 2007, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es van autoritzar a la UTE Ave Trinidad les obres de construcció d’un
accés provisional d’obres a la carretera BV-5001, al punt quilomètric 8+158, tram no
urbà, al terme municipal de Montcada i Reixac (expedient 2007/9132).
En l’esmentat decret s’establí el següent: “Atesa la naturalesa de les obres que
motiven l’obertura d’aquest accés provisional, i tenint en compte l’ús intensiu que del
mateix se’n farà per part de vehicles pesants, abans de l’inici de les obres es
constituirà una garantia de 100.000 € que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos
des de l’acabament d’execució 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, la UTE Ave
Trinidad serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit i dels
danys als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults
que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de l’obertura i posterior
tancament de l’accés provisional”.
En el mateix decret, d’acord amb el que disposa l’article 105.2 del Decret 293/2003, de
18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, s’establí que la
durada màxima d’utilització de l’accés seria de 3 anys.
En data 21 de desembre de 2007, va ser notificada a la UTE Ave Trinidad l’autorització
amb número d’expedient 2007/9132.
En data 21 de febrer de 2009, la UTE formada per les empreses CORSAN-CORVIAM
CONSTRUCCIÓN, S.A., OBRAS Y SERVICIOS COPASA i VIAS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. (CIF G-85041580) constituí la garantia, per import de
100.000 € (assentaments número 1000038328, 1000038333 i 1000038330).
En data 22 de novembre de 2011 va tenir entrada al Registre general de la Diputació
de Barcelona escrit de la UTE Ave Trinidad en el qual sol·licità una pròrroga de
l’autorització concedida fins el 31 de desembre de 2011 motivada en la necessitat de
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continuar amb els treballs de l’obra en execució no finalitzada, pròrroga que va ser
atorgada, per un període de 18 mesos, per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data 10 de febrer de 2011.
Com sigui que ha transcorregut el termini per a la utilització de l’accés que es fixà en
l’autorització concedida per acord de la Junta de Govern en data 13 de setembre de
2007, posteriorment prorrogada per acord de la Junta de Govern de data 10 de febrer
de 2011.
Atès que l’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, disposa que en els
casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la
sol·licitud, així com de desaparició sobrevinguda de l’objecte del procediment, la
resolució consisteix en la declaració de la circumstància que concorri en cada cas.
Vist l’apartat 4.1.4.b en relació al 5.4.a de la Refosa 1/2012, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/12, de data 31 de maig de 2012, i
publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
ACORDS
Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient administratiu d’autorització a la UTE Ave
Trinidad d’obres de construcció d’un accés provisional d’obres a la carretera BV-5001,
al punt quilomètric 8+158, tram no urbà, al terme municipal de Montcada i Reixac
(expedient 2007/9132).
Segon.- Ordenar l’arxivament de les actuacions administratives practicades amb els
efectes que preveu l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
Tercer.- Cancel·lar la garantia constituïda a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona
per la UTE formada per les empreses CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.,
OBRAS Y SERVICIOS COPASA i VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (CIF G85041580), per import de 100.000 €, per respondre dels perjudicis que es poguessin
ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels
desperfectes i vicis ocults que poguessin aparèixer derivats directament o indirecta de
l’obertura i posterior tancament de l’accés provisiona (data d’expedició 21/02/2009;
assentaments núm. 1000038328, 1000038333 i 1000038330).
Quart.- Notificar la present resolució a la UTE Ave Trinidad, amb domicili a efectes de
notificacions al Camí de la Font Feda, s/n (08110) Montcada i Reixac, amb indicació
dels recursos procedents.
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals
34.- Dictamen que proposa l’aprovació de l'expedient de contractació del servei
públic per a gestionar l'equipament d'educació ambiental l'Escola de Natura de
Can Grau situada al Parc del Garraf, sota la modalitat de concessió
administrativa.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que l’escola de Natura de Can Grau, inaugurada al 1991, és un equipament
públic, propietat de la Diputació de Barcelona, situat al terme municipal d’Olivella, dins
l’àmbit del Parc del Garraf.
Atès que el Pla d’Ús Públic del Garraf, Olèrdola i Foix, aprovat l’any 2009 ha servit
per regular i programar les actuacions vinculades a les funcions educatives i
recreatives, d’acord amb el potencial del patrimoni natural i cultural del Parc del Garraf,
Olèrdola i Foix i fer-les compatibles amb la preservació d’aquest espai.
Atès el Pla Especial del Garraf també contempla l’establiment d’una xarxa de
dotacions i serveis propis del parc- de titularitat pública- per allotjar usos i activitats
pels visitants del Parc relacionades amb la conservació i la gestió de l’espai protegit.
Atès que la diagnosi del Pla d'Ús Públic esmentat, defineix aquesta escola de natura
amb una capacitat per a 52 places per organitzar-hi activitats adreçades a centres
d’ensenyament, grups d’esplai, entitats diverses i grups familiars, amb l’objectiu
d’aprofundir en el coneixement del medi natural del Parc del Garraf, sent aquest
equipament una peça clau dins el desenvolupament de les tasques d’ordenació de l’ús
públic del parc.
Atès que d’acord amb el que s’ha manifestat en els apartats anterior i comptant amb
que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals no disposa de personal propi que pugui ser
destinat a garantir el funcionament d’aquest equipament, es planteja la proposta de
continuar gestionant-lo a través d’un contracte de servei públic sota la modalitat de
concessió administrativa.
Atès que és procedent la contractació mitjançant un procediment obert amb varis
criteris d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 150 i del 157 al 161 del
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2001, de 14 de novembre.
Atès que, segons es desprèn de l’estudi econòmic i la memòria emesa per l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals, s’acredita a l’expedient la necessitat d’acudir a la
contractació, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del
procediment i dels criteris d’adjudicació.
Atès que és procedent l’aprovació del Plec d’explotació i de condicions tècniques,
administratives i econòmiques particulars que han de regir la present contractació.
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Vist l'apartat 3.1.b) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, atesos el motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat que elevi a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació promogut per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals consistent en la contractació del servei públic per a gestionar l’Escola de
Natura de Can Grau, situada al Parc del Garraf, sota la modalitat de concessió
administrativa, per un import mínim d’inversió de trenta mil (30.000) €, IVA exclòs,
durant els deu anys de durada de la concessió.
Segon.- Aprovar el Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i
econòmiques particulars que han de regir la present contractació
Tercer.- Procedir a la seva contractació mitjançant un procediment obert amb varis
criteris d’adjudicació d’acord amb el que disposen els articles 150 i del 157 al 161 del
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2001, de 14 de novembre.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
35.- Dictamen que proposa autoritzar un canvi de destí de les obres
subvencionades per la prevenció local d’incendis forestal l’any 2012 al municipi
de Saldes.- 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 l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació
de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 22 de desembre de 2011 va aprovar
les bases de les convocatòries per a l’atorgament de subvencions, referides entre
d’altres a la prevenció local d’incendis forestals, les quals van ser publicades al BOPB
amb data de 11 de gener de 2012.
Atès que la Junta de Govern en data de 26 d’abril de 2012 va aprovar el dictamen que
proposa aprovar l’atorgament de les subvencions per a l’execució dels Plans
Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals a les Agrupacions de Defensa Forestal
per a l’any 2012 a les entitats, pels conceptes i en les quanties que s’assenyalen a la
relació que s’hi adjuntava com a annex 1.
Atès que les bases reguladores de les subvencions per a la prevenció local d’incendis
forestals en el seu capítol X relatiu al termini i forma de justificació, a l’article 33
manifesta que no s’autoritzaran canvis de destinació de les subvencions concedides,
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excepte quan per raons climàtiques, per incendis forestals o per causes de força major
sigui necessari modificar les prioritats del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.
Atès que l’ajuntament de Saldes i l’ADF Alt Berguedà Castellar han manifestat la
necessitat d’establir un canvi de destí en les obres de la subvenció atorgada l’any
2012, a la sol·licitud que s’adjunta.
Atès que els serveis tècnics de l’Oficina han informat favorablement d’aquest canvi a
l’informe que s’adjunta, ja que la nova actuació està dins de la mateixa línia de
subvencions i no modifica el seu import.
Vist l'apartat 3.3.f) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar els següent canvi de destí de l’obra subvencionada l’any 2012 per
la prevenció local d’incendis forestals:

ADF: Alt Berguedà – NIF G58638271 – Municipi: Saldes
Conceptes previstos inicialment:

Cost d’obra

%

Subvenció

Repàs de manteniment camí Cal Miquel als
Bullidors i Ca l’Estavella

1.750 €

95

1.662,50 €

Obertura secció de servei al camí Cal Miquel

1.000 €

95

950 €

Cost d’obra

%

Subvenció

2.750 €

95

2.612,50 €

Proposta de canvi de destinació:
Repàs de manteniment i obertura de secció de
servei al camí del Mirador de l’Espà al túnel de l’Avi
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Segon.- Notificar la present resolució a l’ADF Alt Berguedà i a l’ajuntament de Saldes.
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un
acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual,
com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i Plau
El President,
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