
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
 
Data:    31 de gener de 2013 
Caràcter:   Ordinària 
Hora començament:   11:10 hores del matí 
Hora d’acabament:  11:20 hores del matí 
Lloc de la reunió:  Sala Prat de la Riba 
 
PRESIDENT 
 
Excm.   Sr.  Salvador Esteve i Figueras 
 
DIPUTATS 
 
Il.lm.      Sr.   Josep Llobet Navarro 
Il.lm.      Sr.   Ferran Civil i Arnabat 
Il.lm.     Sr.   Ramon Riera Macia 
Il.lma.    Sra. Mercè Conesa i Pagès 
Excm.   Sr.   Antoni Fogué i Moya 
Il.lm.     Sr.   Carles Rossinyol i Vidal 
Il.lm.     Sr.   Joaquím Ferrer i Tamayo 
Il.lm.     Sr.   Xavier García Albiol 
Il.lm.     Sr.   Alberto Villagrasa Gil 
Il.lma.   Sra. Mònica Querol Querol 
Il.lm.     Sr.   Jordi Subirana i Ortells 
Il.lm.     Sr.   Marc Castells i Berzosa 
Il.lm.     Sr.   Joan Puigdollers i Fargas 
Il.lm.     Sr.   Josep Oliva i Santiveri 
Il.lma.   Sra. Mireia Solsona i Garriga   
Il.lm.     Sr.   Gerard Ardanuy i Mata 
Il.lm.     Sr.   Josep Salom i Ges 
Il.lm.     Sr.   Andreu Carreras i Puigdelliura 
Il.lma.   Sra. Mercè Rius i Serra 
 
SECRETÀRIA GENERAL  
 
Sra. Petra Mahillo García 
 
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL 
 
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
 
INTERVENTORA GENERAL  
 
Sra. Teresa Raurich Montasell 
 



EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA 
 
Il.lm.     Sr.   Joan Carles García i Cañizares 
Il.lm.     Sr.   Jaume Ciurana i Llevadot 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:  
 
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 20 de desembre  de 2012. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
2.- Decret de la Presidència, de 14 de desembre de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consorci de la Fira de 
Terrassa, del dia 21 de desembre de 2012. 
 
3.- Decret de la Presidència, de 17 de desembre de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consorci de Formació i 
d’Iniciatives de Cercs – Berguedà, del dia 21 de desembre de 2012. 
 
Dictamen 
 
4.- Dictamen que proposa aprovar l’informe relatiu a l’expedient d’agrupació dels 
municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou del Bages, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
5.- Decret de la Presidència, de 5 de desembre de 2012, de sol·licitud d’interposició de 
demanda de procés declaratiu en via civil contra F.A.A. per l’impagament de rendes 
que porten causa del contracte d’arrendament d’una finca situada a l’Avinguda Mare 
de Déu de Montserrat, núm. 13 de Barcelona, de la qual la Diputació és propietària de 
la meitat indivisa. 
 
6.- Decret de la Presidència, de 10 de desembre de 2012, de compareixença, davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat 
núm. 411/2012 interposat per R.J.V.H. contra el decret 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 C-245, a causa de l’existència de sorra a la 
calçada. 
 
7.- Decret de la Presidència, de 10 de desembre de 2012, de compareixença, davant 
el Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Granollers, en el judici de faltes núm. 988/2012 contra 
A.C.R. i A.H.U. amb motiu del furt de 24 m. de tanca de seguretat a la carretera BV-
1243. 
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8.- Decret de la Presidència, de 12 de desembre de 2012, de compareixença, davant 
el Jutjat de Primera Instància núm. 46 de Barcelona, com a codemandada,  en el 
procediment de conciliació núm. 1273/2012 promogut per S.S.M. contra la Diputació, 
el Consorci de Biblioteques de Barcelona i els portals d’Internet www.derecho.com i 
www.iberley.es.  
 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
9.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que 
desestima el recurs 164/2010-M, interposat per A.J.P.G. i M.T.T.G. contra el decret 
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera  BP-1503, a causa de 
l’existència de sorra i grava a la calçada. 
 
10.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, que 
desestima el recurs 103/10-D, interposat per M.L.G.G. contra la resolució que li 
indicava que li corresponia rebre la quantitat de vuit-cents quaranta (840) € per les 
lesions que va patir en el desenvolupament de la seva feina en els Centres 
Assistencials Emili Mira i López. 
 
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, que 
desestima el recurs 598/10-F, interposat pel funcionari D.G.F. contra el decret que 
resolia imposar-li tres sancions per diverses faltes. 
 
12.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs ordinari núm. 
71/2010 interposat per la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya contra l’aprovació del Conveni regulador entre l’Administració de la 
Generalitat i la Diputació de Barcelona, per al traspàs dels serveis assistencials "Emili 
Mira i López". 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
13.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre les 
Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per compartir els serveis de 
l’àmbit internacional de la Diputació de Barcelona i coordinar l’estratègia europea 
respectiva. 
 
Ratificació de: 
 
14.- Decret de la Presidència, de 4 de gener de 2013, que resol aprovar la tercera 
minuta d’addenda al 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)”. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la 
Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP) del 
Consorci Localret. 
 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
16.- SANTA FE DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import setanta mil tretze euros amb quaranta-sis cèntims (70.013,46) € per a 
finançar l’actuació local “Inversions 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
17.- SANTA FE DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import deu mil vuit-cents setanta-vuit euros amb quaranta-quatre cèntims 
(10.878,44) € per a finançar l’actuació local “Contenidors rsu” al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats. 
 
18.- TONA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta 
mil (30.000) € per a finançar l’actuació local “Compra vehicles i eines brigada” al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
19.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per 
incidències detectades en el servei durant el primer semestre de 2012, relatives al 
contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió 
Tributària. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar el Conveni Marc de Col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona – Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil – 
Escola de Teixits de Canet de Mar i el Centre de Terminologia TERMCAT, per 
normalitzar l’ús en català de la terminologia del sector tèxtil. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Sant 
Pere Clarà, SL, en resolució de l’expedient núm.  2012/6326. 
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22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor d’Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya, SAU, en resolució de l’expedient núm. 2012/8170. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Talamanca Gestió de Turisme Rural, SL, en resolució de l’expedient núm. 2012/8181. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. Mercè 
Roca Vilaseca, en resolució de l’expedient núm. 2012/9157. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
La Garriga, en resolució de l’expedient núm. 2012/9619. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2012/9669. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2012/9870. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. X.P.B., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/9710. 
 
29.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Salat, SA, en resolució de l’expedient núm. 2012/9074. 
 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
Ratificació de: 
 
30.- Decret de la Presidència, de 21 de desembre de 2012, que resol aprovar 
la segona pròrroga del termini d’execució de les obres del projecte de “Restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”.  
 

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 20 de desembre 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 14 de desembre de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consorci de la Fira 
de Terrassa, del dia 21 de desembre de 2012.- La Junta, de conformitat amb la 
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proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en el Consorci de la Fira de Terrassa, 
entre altres, pel Sr. Ramon Riera Macia.  
 
El Consorci, que està en fase de dissolució, ha convocat sessió del Consell General 
pel dia 21.12.2012 a la qual el Sr. Riera no podrà assistir. 
  
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia, per poder substituir al Sr. 
Ramon Riera Macia. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia  20.12.2012. 
 
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 celebri, aquesta Presidència,  
 

RESOL: 
 
Primer.- Designar el Sr. Leandre Mayola Tresserras, representant d’aquesta 
Corporació en el Consell General del Consorci de la Fira de Terrassa, en substitució 
del Sr. Ramon Riera Macia, només per assistir a la sessió convocada pel dia 
21.12.2012. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i a l’interessat, per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
3.- Decret de la Presidència, de 17 de desembre de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consorci de 
Formació i d’Iniciatives de Cercs – Berguedà, del dia 21 de desembre 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 Consorci de Formació i d'Iniciatives 
de Cercs - Berguedà, entre altres, pel Sr. Alberto Fernández Díaz. 
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El Consorci, que està en fase de reconversió i respecte del qual el Ple de la 
Corporació en data 29.11.12 va aprovar separar-se, ha convocat sessió de la Junta 
General pel dia 21.12.2012 per tractar entre altres l’acceptació de la separació de la 
Diputació de Barcelona com a membre del Consorci, sessió a la qual el Sr. Fernández 
no podrà assistir. 
  
Considerant-se que és important la total presència de la Diputació de Barcelona en 
aquesta sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia, per poder 
substituir el Sr. Fernández. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia  20.12.2012. 
 
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 celebri, aquesta Presidència,  
 

RESOL: 
 
Primer.- Designar el Sr. Leandre Mayola Tresserras, representant d’aquesta 
Corporació en la Junta General , en substitució del Sr. Alberto Fernández Díaz, només 
per assistir a la sessió convocada pel dia 21.12.2012. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i a l’interessat, per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
4.- Dictamen que proposa aprovar l’informe relatiu a l’expedient d’agrupació dels 
municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou del Bages, per 
al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l‘Ajuntament de Calders, amb Registre General d’Entrada a la Diputació 
de data 29.11.2012, pel qual es sol·licita el preceptiu informe previ de la Diputació de 
Barcelona en l’expedient d’agrupació dels municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit 
del Boix i Castellnou del Bages per a sostenir en comú el lloc de treball de secretaria – 
intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Corporació en sentit favorable a 
l’agrupació entre el esmentats municipis, de 9 de gener de 2013. 
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Atès que és competència de la Junta de Govern l’emissió dels informes sol·licitats per 
les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats o altres 
entitats associades i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de secretari, 
d’acord amb el que preveu l’epígraf 3.4.j, de la refosa 1/2012 sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
(publicada en el BOPB del 6 de juny de 2012) i modificada pel Decret de la 
Presidència núm. 11791/12, de data 20 de desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 
de gener de 2013). 
 
En conseqüència el sotasignat en ús de les facultats que li son pròpies, proposa que 
per la Junta de Govern d’aquesta Corporació s’adoptin els següents  
 

A C O R D S  
 

Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
Corporació en relació amb l’expedient d’agrupació dels municipis de Calders, 
Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou del Bages, per a sostenir en comú el lloc de 
treball de secretaria – intervenció, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME relatiu a l’expedient de agrupació dels municipis de Calders, Castellcir, 
Castellfollit del Boix i Castellnou del Bages, per al sosteniment en comú del lloc de 
treball de secretaria – intervenció. 
 
 
a)    Antecedents 
 
Mitjançant l’escrit de l’Ajuntament de Calders, amb Registre General d’Entrada a la 
Diputació de data 29.11.2012, l’Ajuntament sol·licita el preceptiu informe previ de la 
Diputació de Barcelona, per a la creació de l’agrupació formada pels municipis de Calders, 
Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou del Bages, per al manteniment en comú del lloc 
de treball de secretaria – intervenció.  
 
En aplicació de l’art. 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d‘octubre, pel que es regulen determinats 
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les 
entitats locals de Catalunya, i que serà objecte d’estudi seguidament, l’Ajuntament de 
Calders ha estat requerit via correu electrònic de data 28.12.2012, per tal de subsanar 
l’expedient tramès en el sentit de complementar-lo amb els certificats dels acords plenaris 
de la resta d'entitats locals interessades, és a dir, dels Ajuntaments de Castellcir, Castellfollit 
del Boix i Castellnou del Bages, amb caràcter favorable a la constitució de l'agrupació i 
aprovats per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, tal i com ho acredita 
l’Ajuntament de Calders mitjançant certificat de la sessió plenària celebrada en data 
19.11.2012. 
 
Vist que l’esmentat requeriment ha estat complimentat, disposant-se actualment dels 
certificats dels acords plenaris de l’Ajuntament de Castellcir, celebrat en data 11.12.2012 i 
aprovat per la majoria absoluta del nombre legal de membres, de l’Ajuntament de 
Castellfollit del Boix, celebrat en data 29.11.2012 i aprovat per majoria absoluta del nombre 
legal de membres, i de l’Ajuntament de Castellnou de Bages, celebrat en data 22.11.2012 i 
aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres. 
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b) Disposicions legals 
 

L’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix 
que correspon a les Comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, acordar 
la constitució i dissolució de les agrupacions dels ens locals per al manteniment en comú del 
lloc de treball de secretaria i que, en qualsevol cas, el procediment podrà iniciar-se amb 
l’acord de les corporacions locals interessades, l’audiència de les entitats afectades i 
l’informe previ de la Diputació o ens supramunicipal corresponent. 
 
Per la seva banda l’article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel que es regulen 
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter 
estatal de les entitats locals de Catalunya, disposa que el procediment per acordar la 
constitució d’agrupacions d’entitats locals per a sostenir en comú el lloc de secretaria es 
podrà iniciar mitjançant acord de les entitats afectades i es requerirà un informe previ de les 
entitats supramunicipals corresponents. 
 
L’apartat 4 del propi article 9 de la disposició esmentada, preveu que el conseller o la 
consellera de Governació i Administracions Públiques, d’ofici, amb audiència de l’entitat 
afectada, podrà deixar sense efecte l’agrupació d’entitats o l’exempció de l’obligació de 
mantenir el lloc de treball de secretaria si els requisits que varen donar lloc a la mateixa han 
desaparegut.  

 
c) Circumstàncies dels ajuntaments interessats 

 
Les motivacions que justifiquen la sol·licitud dels ajuntaments interessats, i que consten en 
els respectius acords i concretament en l’esborrany del projecte d’estatuts  que els 
acompanya, es basen en la insuficiència de recursos econòmics per mantenir cadascun per 
separat el lloc de treball de secretaria – intervenció.  
 
D’acord amb la informació de la que disposa aquesta Diputació, en resulta:  

 
- El municipi de Calders té una població de dret a 1 de gener de 2012, de 955 habitants i un 

pressupost municipal corresponent a 2012, d’1.247.588,92 €. 
- El municipi de Castellfollit del Boix té una població de dret a 1 de gener de 2012, de 409 

habitants i un pressupost municipal corresponent a 2012, de 501.910 €.  
- El municipi de Castellcir té una població de dret a 1 de gener de 2012, de 665 habitants i 

un pressupost municipal corresponent a 2012, de 711.576,40 €. 
- El municipi de Castellnou de Bages té una població de dret a 1 de gener de 2012, de 1091 

habitants i un pressupost municipal corresponent a 2012, d’ 1.143.693,40 €. 
 

L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans esmentat estableix la 
competència del conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques per a 
acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals per al sosteniment en comú del lloc de 
secretaria, quan el volum de serveis o recursos d’aquestes sigui insuficient, sense 
quantificar el nivell de dita insuficiència, cosa que sí fa l’apartat b) del propi article en tractar 
de l’exempció de l’obligació de mantenir el lloc de treball, que la xifra en una població inferior 
a 500 habitants i un pressupost ordinari inferior als 250.000 €. 
 
En aquest sentit es pot comprovar que els quatre ajuntaments estarien fora dels límits 
d’insuficiència que justificarien l’opció d’eximir de l’obligació de mantenir el lloc de treball de 
secretaria, pel que fa al nombre d’habitants o pel que fa al pressupost de que disposen. 
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Així mateix, en l’expedient tramès per l’Ajuntament de Calders s’adjunta la proposta 
d’estatuts que ha estat aprovada inicialment per tots quatre Ajuntaments i que ha de regir 
l’agrupació de municipis, el contingut de la qual se circumscriu al seu objecte, la seu, els 
òrgans de govern de l’agrupació, el sistema retributiu, les aportacions de cadascun dels 
municipis, la jornada de treball, la provisió del lloc i la durada de l’agrupació. 
 
En relació a l’art. 2.3 d’aquesta proposta d’estatuts, cal posar de manifest que reflexa la 
situació en la que es troben tots quatre Ajuntaments pel que fa a la provisió de les 
respectives places de secretaria-intervenció. Al respecte es constata que els Ajuntaments 
de Castellfollit del Boix i Castellcir no tenen proveïda l’esmentada plaça amb caràcter 
definitiu. Contràriament, les places de secretari-intervenció dels Ajuntaments de Calders i 
Castellnou de Bages es troben proveïdes definitivament pels Srs. Jordi Pino Pruna i Jaume 
Salés Malian, respectivament. 
 
A l’efecte, la proposta d’estatuts determina que el titular de l’agrupació d’Ajuntaments per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretari-interventor ho és el titular de 
l’Ajuntament de Castellnou de Bages atès que és qui més punts ha obtingut a la Relación 
Individualizada de Méritos Generales aprovada per la Resolución de 27 de octubre de 2011, 
de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se da publicidad a la relación 
individualizada de méritos generales de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, 
en el marc de la Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Dirección General de 
Cooperación Local, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal (publicada en el 
Boletín Oficial del Estado núm. 276, de 16 de noviembre de 2011), puntuacions que han 
estat comprovades. 
 
Vist que en aquest sentit que la Disposició Addicional Tercera del Decret 195/2008, de 7 
d’octubre, abans esmentat, disposa: 

 
Processos d'agrupació 
 
1.  Si en el moment de l'aprovació de l'expedient d'agrupació a què es refereix l'article 9.1.a) 

d'aquest Decret estan coberts amb caràcter definitiu dos o més llocs reservats a les 
entitats agrupades, la provisió del lloc o llocs resultants s'efectuarà d'acord amb el que 
estipulin els estatuts de l'agrupació a favor d'algun d'ells, amb ple respecte, en qualsevol 
cas, als principis de mèrit i capacitat. 

 
2. El funcionari o la funcionària que, com a conseqüència del que preveu el paràgraf 

anterior, cessi en el seu lloc de treball continuarà percebent les retribucions bàsiques i 
complementàries corresponents al lloc suprimit fins que se li atribueixi un altre lloc, i 
durant un termini màxim de tres mesos. 

 
3.  Els llocs resultants de la constitució o dissolució d'agrupacions seran classificats per la 

Direcció General d'Administració Local, d'acord amb els criteris bàsics establerts 
legalment per a la creació, classificació i supressió de llocs de treball reservats a 
personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal. 
 

Respecte d’aquesta qüestió, i atès que el titular de la plaça de secretaria-intervenció de 
l’Ajuntament de Castellnou del Bages es troba provisionalment en un altre destí, es proposa, 
per tal de dotar de major seguretat jurídica a l’expedient, i en garantia dels possibles drets 
de tercers, abans que s’aprovi aquest definitivament, atorgar un període  d’al·legacions, en 
qualitat d’interessat, al titular de la plaça de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de 
Castellnou de Bages.  
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Finalment, s’efectua una darrera consideració de millora dels estatuts, atès el caràcter 
indefinit de la vigència de l’Agrupació, en el sentit que es prevegui la forma de provisió de la 
plaça de secretaria-intervenció de l’Agrupació en el cas de vacant del titular.  

 
d) Inici del procediment 

 
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que s’ha fet esment en el 
primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant un acord de les entitats 
locals interessades o d’ofici.  
 
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la 
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes, 
requereix el quòrum del vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot 
cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
Tal i com s’ha posat de manifest en l’apartat d’antecedents d’aquest informe, els 
Ajuntaments de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou del Bages han acreditat 
aquestes circumstàncies. 

 
e) Conclusió 

 
Atès que resulta acreditada en la documentació tramesa la voluntat conjunta dels quatre 
Ajuntament afectats, d’iniciar els tràmits per a la agrupació dels respectius municipis als 
efectes de sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria –intervenció, així com la 
concurrència dels requisits exigibles per a la seva aprovació, aquesta Secretaria estima que 
es pot informar favorablement l’expedient iniciat per a l’agrupació de municipis, proposada 
entre els Ajuntaments de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou del Bages. 
 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon.- Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Calders, Castellcir, 
Castellfollit del Boix i Castellnou del Bages, per al seu coneixement i als efectes que 
s’escaiguin. 
 
5.- Decret de la Presidència, de 5 de desembre de 2012, de sol·licitud 
d’interposició de demanda de procés declaratiu en via civil contra F.A.A. per 
l’impagament de rendes que porten causa del contracte d’arrendament d’una 
finca situada a l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat, núm. 13 de Barcelona, de 
la qual la Diputació és propietària de la meitat indivisa.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent:  
 
La Diputació de Barcelona és copropietària pro indivís, junt amb l’Ordre Hospitalari de 
Sant Joan de Déu, de la finca ubicada a l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat, núm. 
13, planta principal, pis segon, de Barcelona, per adquisició en virtut de títol hereditari.  
 
El pis està arrendat al senyor F. A. A. en virtut de contracte d’arrendament de data 1 
de febrer de 2010. Segons la informació facilitada per l’administrador de la finca senyor 
J. G., l’arrendatari ha deixat de pagar les rendes corresponents a les següents 
mensualitats: maig, juny, novembre i desembre de 2010; gener a desembre de 2011, i 
gener a novembre de 2012. Els requeriments realitzats per l’administrador a l’efecte de 
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cobrar les rendes han resultat infructuosos. Per tant, escau iniciar el procediment 
judicial de desnonament per manca de pagament de les rendes.  
 
La secretària de la Corporació, en compliment d’allò que disposen l’article 68 de la Llei 
7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 que 
aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, ha 
informat que escau formular demanda de desnonament per manca de pagament 
davant la jurisdicció civil pels tràmits del judici verbal, a fi de recuperar la possessió de 
la finca, per a la qual cosa es designa el Servei d’Assessoria Jurídica d’aquesta 
Diputació perquè es faci càrrec de la  defensa de la Corporació en el procés declaratiu 
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, correspon a aquesta Presidència l’exercici de l’acció 
judicial. 
 
En virtut del què antecedeix, es proposa l’adopció de la següent: 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Exercir l’acció civil de desnonament contra el senyor F. A. A. per 
l’impagament de rendes que porten causa del contracte d’arrendament de la finca 
situada a l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat, núm. 13, planta principal, pis segon, 
de Barcelona, de la que la Corporació n’és la propietària de la meitat indivisa. 
 
Segon.- Designar al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General 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.  
 
Tercer.- Designar el procurador dels Tribunals senyor Ángel Quemada Cuatrecasas 
perquè  es faci càrrec de la representació de la Corporació en aquest procés judicial, i 
autoritzar el pagament de les despeses que pugui generar la seva intervenció, les 
quals pujaran a un màxim de 847,46 € en concepte d’honoraris professionals més 
152,54 € en concepte d’IVA,  per a la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus 
incidents, així com qualsevol despesa en concepte de desplaçament, bestretes i 
suplits que es puguin ocasionar.  
 
Quart.- Les despeses ocasionades pel plet, inclosos els honoraris dels perits i dels 
procuradors així com les eventuals costes del judici, seran abonades  el 50% a càrrec de 
l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu i el 50 % restant per la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Cas d’obtenir una resolució judicial favorable amb la imposició de costes a la 
part contrària, l’ens receptor del cobrament haurà de reintegrar a l’altre la part 
proporcional que li pertoqui tenint en compte les despeses que hagi assumit cadascú o 
l’import de la taxació de costes aprovat pel Tribunal quan aquest resulti inferior a les 
despeses assumides. Si les costes no es cobren dins el període voluntari, la Diputació 
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exaccionarà el crèdit en nom propi per via de constreyiment, sens perjudici del 
reintegrament a l’Odre Hospitalari de Sant Joan de Déu la part proporcional de 
despeses que hagi assumit 
 
6.- Decret de la Presidència, de 10 de desembre de 2012, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 411/2012 interposat per R.J.V.H. contra el decret 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 C-245, a 
causa de l’existència de sorra 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. 7 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per a comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 411/2012-C, procediment abreujat, interposat pel senyor R. J. V. H. contra el 
Decret, de data 2 de juliol de 2012, que va desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l'accident de circulació sofert 
el dia 16 d'agost de 2010 a la carretera C-245, al perdre el control de la seva 
motocicleta a causa, segons el reclamant, de l'existència de sorra a la calçada. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986  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 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 21 de novembre de 2012, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España (en endavant Zurich) 
com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té 
subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de 
responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació 
en els processos jurisdiccionals que es suscitin envers aquesta matèria. 
 
Atès que Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i Cardona, advocat de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecases per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, 
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 
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RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
411/2012-C interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona 
pel senyor R. J. V. H. contra el Decret, de data 2 de juliol de 2012, que va desestimar 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats 
de l'accident de circulació sofert el dia 16 d'agost de 2010 a la carretera C-245, al 
perdre el control de la seva motocicleta a causa, segons el reclamant, de l'existència 
de sorra a la calçada. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 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. 411/2012-C, a Zurich, la qual ho farà, 
respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i Cardona i el procurador 
dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té 
subscrita amb dita Companyia asseguradora. 
 
7.- Decret de la Presidència, de 10 de desembre de 2012, de compareixença, 
davant el Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Granollers, en el judici de faltes núm. 
988/2012 contra A.C.R. i A.H.U. amb motiu del furt de 24 m. de tanca de seguretat 
a la carretera BV-1243.- 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 d’Instrucció núm. 4 de Granollers, mitjançant Cèdula de Citació de data 19 de 
novembre de 2012, ha citat  la Diputació de Barcelona  per comparèixer com a 
perjudicada, el dia 21 de gener de 2013, en el judici de faltes núm. 988/2012-2a., que 
es tramita en aquell Jutjat contra els senyors A. C. R. i A. H. U., amb motiu del furt de 
24 mts. de tanca de seguretat succeït el dia 26 de maig de 2012 a la carretera BV-
1243. 
 
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 54.3 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, i com sigui que en dit accident la 
Corporació va patir danys en la tanca de seguretat de la carretera 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, el dia 21 de gener de 2013, en el judici de 
faltes núm. 988/2012-2a., que es tramita en aquell Jutjat contra els senyors A. C. R. i 
A. H. U., amb motiu del furt de 24 mts. de tanca de seguretat succeït el dia 26 de maig 
de 2012 a la carretera BV-1243. 
 
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. 
 
8.- Decret de la Presidència, de 12 de desembre de 2012, de compareixença, 
davant el Jutjat de Primera Instància núm. 46 de Barcelona, com a 
codemandada,  en el procediment de conciliació núm. 1273/2012 promogut per 
S.S.M. contra la Diputació, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i els portals 
d’Internet www.derecho.com i www.iberley.es.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
Mitjançant Diligència d’ordenació de data 21 de novembre de 2012, el Jutjat de 
Primera Instància núm. 46 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona, com a 
codemandada, a la realització de l’acte de conciliació el dia 21 de desembre de 2012 a 
les 10.00 hores, en el si del Procediment de conciliació núm. 1273/2012 promogut a 
instància del senyor S. S. M. contra la pròpia Corporació i també contra el Consorci de 
Biblioteques de Barcelona i els portals d’Internet www.derecho.com i www.iberley.es, 
perquè entén menyscabada la seva fama en haver dictat i publicat l’esmentat Consorci 
una resolució administrativa, que resolia una reclamació de responsabilitat patrimonial, 
on s’inseria l’expressió “el reclamant és un usuari conegut a diverses biblioteques de 
Barcelona pel seu comportament agressiu”. 
 
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 54.3 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, escau comparèixer en l’esmentat procediment i 
designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació 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 

 15/70 

http://www.derecho.com/
http://www.iberley.es.-/
http://www.derecho.com/
http://www.iberley.es/


RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer com a codemandada a l’acte de conciliació que s’ha de realitzar 
el dia 21 de desembre de 2012, a les 10:00h., en el Jutjat de Primera Instància núm. 
46 de Barcelona, en el Procediment de Conciliació núm. 173/2012 promogut a 
instància del senyor S. S. M. contra la pròpia Corporació, contra el Consorci de 
Biblioteques de Barcelona i els portals d’Internet www.derecho.com i www.iberley.es. 
 
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 de referència. 
 
9.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, que desestima el recurs 164/2010-M, interposat per A.J.P.G. i M.T.T.G. 
contra el decret que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera  BP-1503, a causa de l’existència de sorra i grava a la calçada.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se 
per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat 164/2010-M, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per A.J.P.G. i M.T.T.G. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 13 
de gener de 2010, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels recurrents en relació amb els danys materials derivats de l’accident que 
va tenir lloc a la carretera BP-1503, a causa de l’existència de sorra i grava a la 
calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no pot afirmar-se que els serveis 
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
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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. 2 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 164/2010-M, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat per A.J.P.G. i M.T.T.G. contra la resolució, de 13 
de gener de 2010, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial que els 
recurrents van formular en relació amb els danys materials derivats de l’accident que 
va tenir lloc a la carretera BP-1503, a causa de l’existència de sorra i grava 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. 2 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
10.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, que desestima el recurs 103/10-D, interposat per M.L.G.G. contra la 
resolució que li indicava que li corresponia rebre la quantitat de vuit-cents 
quaranta (840) € per les lesions que va patir en el desenvolupament de la seva 
feina en els Centres Assistencials Emili Mira i López.- 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. 4 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
recurs 103/10-D, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per 
M.L.G.G. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 15 de desembre de 
2009, que li indicava que per l’entitat FIATC s’havia resolt que li corresponia percebre 
la quantitat de 840 € en relació amb les lesions que va patir en el desenvolupament de 
la seva feina. La part actora al·lega que procedeix estimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial que va presentar per les lesions en el cinquè dit de la mà 
esquerra que li va causar una malalta del centre CAEMIL de la Diputació i el dret a ser 
indemnitzada per danys i perjudicis en la quantitat de 9.449,01 €. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que el dany produït no és antijurídic i, per tant, no es pot 
reconèixer indemnització per responsabilitat patrimonial en haver quedat aquell ja 
reconegut i compensat a nivell de prestacions en l’àmbit laboral. 
 
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. 4 de 
Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 103/10-D interposat 
per M.L.G.G. contra la resolució, de 15 de desembre de 2009, que li indicava que per 
l’entitat FIATC s’havia resolt que li corresponia percebre la quantitat de 840 € en 
relació amb les lesions que va patir en el desenvolupament de la seva feina, i ratifica 
que la quantitat percebuda de 840 € és la correcta i no la quantitat reclamada per la 
recurrent. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 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. 4 de 
Barcelona, que desestima el recurs 598/10-F, interposat pel funcionari D.G.F. 
contra el decret que resolia imposar-li tres sancions per diverses faltes.- 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. 4 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
recurs 598/10-F, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per 
D.G.F. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 7 de setembre de 2010, que 
resolia imposar al funcionari D.G.F. tres sancions: una amonestació com a 
responsable d’una falta lleu, una sanció de tres mesos de suspensió de funcions amb 
pèrdua de retribucions i una sanció de trasllat del lloc de treball per la comissió de 
dues faltes greus. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que l’Administració ha explicitat els criteris i circumstàncies 
que s’han tingut en compte per a la concreta imposició de la sanció de què es tracta i, 
per tant, l’actuació en aquest sentit no es pot entendre desproporcionada, sinó 
ponderada i conforme a les circumstàncies del cas. 
 
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. 4 de 
Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 598/10-F interposat 
per D.G.F. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 7 de setembre de 2010, 
que resolia imposar al funcionari D.G.F. tres sancions: una amonestació com a 
responsable d’una falta lleu, una sanció de tres mesos de suspensió de funcions amb 
pèrdua de retribucions i una sanció de trasllat del lloc de treball per la comissió de 
dues faltes greus; i confirma íntegrament l’esmentat decret per considerar-lo ajustat i 
conforme a les circumstàncies del cas, i en base al principi de proporcionalitat i 
valoració jurídica dels fets. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
12.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada per la Secció Cinquena de la Sala 
Contenciosa Administrativa Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
desestima el recurs ordinari núm. 71/2010 interposat per la Confederació 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya contra l’aprovació del 
Conveni regulador entre l’Administració de la Generalitat i la Diputació de 
Barcelona, per al traspàs dels serveis assistencials "Emili Mira i López".- 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: 
 
Atès que la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya va 
interposar un recurs contenciós administratiu contra l’acord del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, de data 22/10/2009, mitjançant el qual s’aprova la 
formalització del Conveni Regulador entre l’Administració de la Generalitat i la 
Diputació de Barcelona, per al traspàs a la Generalitat dels serveis assistencials "Emili 
Mira i López".  
 
Atès que el recurs es concreta en l’apartat 3.c.1), del punt 15 de l’esmentat conveni, 
que disposa literalment que "el personal funcionari i transferit s’adscriu al Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona. Aquest personal queda respecte a la Generalitat en la 
situació administrativa de serveis en altres administracions públiques. En aquesta 
situació conserva la condició de funcionaris de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
personal es regirà per les disposicions normatives que respectivament els siguin 
d’aplicació i per les especificitats previstes en el conveni". 
 
Atès que en base a aquest article, la part recurrent considera que la situació 
administrativa hauria de ser de servei actiu en l’Administració de la Generalitat, en lloc 
de serveis en altres administracions públiques. 
 
Atès que la sentència considera que la situació administrativa que procedeix ha de ser 
la de serveis en altres administracions públiques –que va ser la reconeguda per 
l’Administració-, ja que el Tribunal entén que en aquest cas no és d’aplicació l’art. 191 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals ja que es tracta de 
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funcionaris de la Generalitat de Catalunya i a més, en base a l’art. 86.3 de la L 7/2007, 
de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’EBEP, així com el fet que el referit personal 
s’adscriu a un consorci. 
 
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 per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs 
núm. 71/2010, interposat per la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya contra l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
qual s’aprova la formalització del Conveni Regulador entre l’Administració de la 
Generalitat i la Diputació de Barcelona, per al traspàs a la Generalitat dels serveis 
assistencials "Emili Mira i López", en base als argument jurídics que consten en la 
sentència i assenyalats en la part expositiva d’aquest acords. 
 
Segon.- Notificar aquests acords a la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals 
oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
13.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre les 
Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per compartir els serveis 
de l’àmbit internacional de la Diputació de Barcelona i coordinar l’estratègia 
europea respectiva.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona té una experiència de quasi 20 anys de treball en l’àmbit de 
les relacions internacionals i una presència de 14 anys a Brussel·les amb la qual ha 
acumulat un ampli bagatge de suport als governs locals de la província de Barcelona, i a 
la pròpia Corporació, en la construcció de projectes europeus, l’obtenció de fons dels 
principals programes comunitaris i el seguiment de les polítiques europees amb impacte 
local. 
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Alhora, la participació en xarxes europees, com ara l’Arc Llatí, entre d’altres, l’ha permès 
teixir partenariats privilegiats amb d’altres governs locals europeus i donar visibilitat al 
model de la Diputació de Barcelona i a les pràctiques dels municipis del seu territori en el 
sí de les institucions europees així com arreu d’Europa.  
 
L’oficina de Brussel·les ha estat un element clau en l’èxit de diversos projectes, 
participant activament en la identificació de les oportunitats, la construcció dels 
partenariats, l’enllaç amb la Comissió Europea així com en la difusió dels resultats 
obtinguts. 
 
Actualment la Unió Europea està debatent el marc financer plurianual 2014-2020 que 
podrà suposar oportunitats de finançament per als ens locals, tan en el marc de la 
política regional europea i dels Fons Estructurals, com de la Política Agrícola Comuna o 
de diferents polítiques sectorials (Recerca i Desenvolupament Tecnològic, Medi Ambient 
i Energia, Cultura, Turisme, cooperació al desenvolupament, etc.) 
 
En períodes de crisi econòmica, com l’actual, es fa necessari, més que mai, optimitzar 
esforços i recursos per millorar la dimensió local en la legislació europea i avançar en la 
internacionalització de l’acció dels ajuntaments. 
 
En aquest context, les quatre diputacions catalanes consideren estratègic sumar 
esforços i treballar conjuntament a Brussel·les, raó per la qual es proposa l’aprovació 
d’un conveni de col·laboració a fi d’establir el marc d’aquesta relació institucional. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, a tenor del que disposen els 
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
Atès que la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la 
Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona està inclosa en la previsió de l’article 
4.1.c) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vist que és la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels 
presents acords, atès el caràcter programàtic del conveni de col·laboració que es 
proposa, el qual s’assimila als protocols o convenis marcs, raó per la qual resulta 
d’aplicació l’apartat 3.4.i.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, modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12 
de data 20 de desembre de 2012, publicat al BOPB de 2 de gener de 2013. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona 
per compartir els serveis de l’àmbit internacional de la Diputació de Barcelona i 
coordinar l’estratègia europea respectiva, el text de la qual es transcriu a continuació:   
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, 
LLEIDA, TARRAGONA I GIRONA PER COMPARTIR ELS SERVEIS DE L’ÀMBIT 
INTERNACIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I COORDINAR L’ESTRATÈGIA 
EUROPEA RESPECTIVA 
 
D’una part, la Diputació de Barcelona, amb domicili a Rambla de Catalunya 126 -08008- de 
Barcelona i NIF P-0800000-B, representada pel seu President, Excm. Sr. Salvador Esteve i 
Figueras, a tenor de les competències conferides pel Text Refós 1/2012 sobre delegació de 
competències i atribucions de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, i assistit per la 
Secretària General, Sra. Petra Mahillo Garcia, en virtut de les facultats reservades en el 
Decret de la Presidència de la Corporació de 2 de maig de 2012 (BOPB de 16 de maig de 
2012); 
 
D’altra, la Diputació de Girona, amb domicili a (...) de Girona i NIF (...), representada pel seu 
President, (...), i assistit pel/r la Secretari/ària General, (...); 
 
D’altra, la Diputació de Lleida, amb domicili a (...) de Lleida i NIF (...), representada pel seu 
President, (...), i assistit pel/r la Secretari/ària General, (...);  
 
I, d’altra, la Diputació de Tarragona, amb domicili a (...) de Tarragona i NIF (...), representada 
pel seu President, (...), i assistit pel/r la Secretari/ària General, (...). 
 
ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona té una llarga experiència de treball en l’àmbit de les relacions 
internacionals i presència a Brussel·les amb la qual ha acumulat un ampli bagatge de suport 
als governs locals de la província de Barcelona, i a la pròpia Corporació, en la construcció de 
projectes europeus, l’obtenció de fons dels principals programes comunitaris i el seguiment de 
les polítiques europees amb impacte local. 
 
La participació en xarxes europees, com ara l’Arc Llatí, ha permès a les quatre Diputacions 
teixir partenariats privilegiats amb d’altres governs locals europeus i donar visibilitat al model 
de la Diputació de Barcelona i a les pràctiques dels municipis del seu territori en el sí de les 
institucions europees així com arreu d’Europa.  
 
L’oficina de Brussel·les ha estat un element potenciador de l’èxit de diversos projectes, 
participant activament en la identificació de les oportunitats, la construcció dels partenariats, 
l’enllaç amb la Comissió Europea així com en la difusió dels resultats obtinguts i la potenciació 
i identificació de lobbies. 
 
Actualment la Unió Europea està debatent el marc financer plurianual 2014-2020 que podrà 
suposar oportunitats de finançament per als ens locals, tan en el marc de la política regional 
europea, dels Fons Estructurals i del Fons Europeu de Desenvolupament, com de la Política 
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Agrícola Comuna o de diferents polítiques sectorials (Recerca i Desenvolupament Tecnològic, 
Medi Ambient i Energia, Cultura, Turisme, etc.) 
 
En períodes de crisi econòmica, com l’actual, es fa necessari, més que mai, optimitzar 
esforços i recursos per potenciar la dimensió local en la legislació europea i avançar en la 
internacionalització de l’acció del món local aprofitant sinèrgies i el treball en xarxa. 
 
Amb aquesta finalitat, les quatre Diputacions catalanes consideren estratègic sumar esforços i 
treballar conjuntament en l’àmbit internacional, especialment pel que es refereix a la Unió 
Europea, al voltant dels següents eixos vertebradors: 

 
1. Establir estratègies conjuntes que posicionin el món local català a nivell de la UE 
 
2. Compartir i aprofitar serveis que la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de 

Relacions Internacionals, presta als ens locals del seu territori 
 
3. Definir de manera conjunta nous productes i serveis relacionats amb la UE per       

potenciar-los en el món local català.  
 

Aquest conveni ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data [   ] de 2013 i per [resolució/acord i òrgan corresponent de les 
Diputacions de Girona/Lleida/Tarragona]. 
 
Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per 
aquest acte, formalitzen el present acord que es regirà pels presents 
 

PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
 
L’objecte del present conveni és definir la col·laboració entre les Diputacions de Barcelona, 
Lleida, Tarragona i Girona per compartir els serveis que ofereix la Direcció de Relacions 
Internacionals de la Diputació de Barcelona i coordinar l’estratègia europea de totes elles i 
dels municipis dels seus territoris. 
 
SEGON.- COMPROMISOS ESPECÍFICS 
 
Amb la finalitat de donar compliment a l’objecte del conveni, la Diputació de Barcelona posa 
a l’abast de les Diputacions de Lleida, Tarragona i Girona, a través de la Direcció de 
Relacions Internacionals, els serveis que s’enumeren a continuació: 

 
1. Informació sobre la UE i les seves polítiques 

 
La Direcció de Relacions Internacionals s’ha consolidat com a interlocutor i és un espai 
d’informació i assistència sobre temàtiques europees d’interès per a les Diputacions i els 
seus municipis.  

 
2. Assessorament 

 
S’ ofereix acompanyament en l’elaboració de propostes que es puguin beneficiar de fons 
europeus, la presentació del projecte i el seguiment fins a la resolució de la convocatòria 
corresponent. 

 

 23/70 



3. Formació 
 

Anualment la Direcció de Relacions Internacionals organitza sessions formatives, a 
Barcelona i Brussel·les, en temes claus d’interès local adreçades a tècnics i electes 
municipals amb l’objectiu d’identificar oportunitats de nivell europeu per als seus 
municipis o les Diputacions.  

 
4. Visites institucionals 

 
S’ofereix la possibilitat d’organitzar visites puntuals a Brussel·les amb eurodiputats i 
funcionaris de les institucions europees per tractar temes d’interès, ja sigui en relació a 
algun projecte, sobre el futur de polítiques d’interès local o per visualitzar una realitat o 
problemàtica particular. 

 
5. Partenariats 

 
S’ofereix suport a la recerca de socis en el disseny de projectes europeus liderats per 
entitats locals, amb la possibilitat d’adherir-se a projectes liderats per entitats o 
administracions europees.  

 
6. Participació en fòrums europeus 

 
L’experiència i posicionament de la Direcció de Relacions Internacionals facilita la 
possibilitat d’organitzar o participar en actes amb l’objectiu de difondre bones pràctiques, 
projectes, activitats de xarxes, entre d’altres, davant les institucions europees i la resta 
de representacions regionals i locals presents a Brussel·les. 

 
A més, les quatre Diputacions treballaran conjuntament per aprofundir en les possibilitats 
que ofereix l’experiència internacional i la presència a Brussel·les, a partir de les següents 
activitats: 

 
1. Programa d’estades a Brussel·les 

 
Disseny d’un programa d’estades destinat a funcionaris de les Diputacions per conèixer el 
funcionament de les institucions i de diferents polítiques d’interès per als ens locals 
(ocupació, medi ambient, turisme, empresa, salut pública...) 
 
Disseny d’un programa d’estades per a actors econòmics i socials dels municipis catalans 
(empreses, sector acadèmic, tercer sector, etc.) amb un projecte específic. Les persones 
beneficiàries d’aquestes estades haurien de tenir una vinculació estreta amb el seu 
ajuntament de manera que el coneixement adquirit es pogués capitalitzar. 

 
2. Accions de lobby 

 
Les Diputacions coordinaran la seva estratègia europea i l’articularan mitjançant diferents 
accions de lobby. 
 
La Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Comitè de les Regions posen a disposició 
dels actors del territori diferents mecanismes de consulta i opinió sobre futures polítiques i 
programes d’acció comunitària d’interès local. A partir d’aquesta informació es pot intervenir 
i influir en el procés de presa de decisions a nivell europeu amb l’objectiu de millorar la 
dimensió territorial i local de la legislació europea. Per tant, les Diputacions treballaran per 
coordinar l’acció de lobby en aquesta línia. 
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TERCER.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Les parts integraran una Comissió de Seguiment del conveni de col·laboració, conformada 
per un representant de cadascuna de les quatre Diputacions, que tindrà les funcions 
següents: 

 
I. Establir les línies de l’estratègia europea coordinada; 
II. Elaborar un Pla de Treball conjunt; i 
III. Fer el seguiment dels compromisos adoptats en el present conveni.  

 
La Comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any i sempre que sigui necessari en funció 
de la naturalesa dels assumptes a tractar. Un secretari aixecarà les actes corresponents de 
cada reunió. 
 
QUART.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
 
Si qualsevol de les parts incompleix les obligacions derivades d’aquest conveni, la resta 
estarà facultada per exigir el seu compliment o declarar la resolució del mateix. 
 
També podrà ser acordada la resolució quan, havent-se optat pel seu compliment, aquest 
esdevingui impossible. 
 
En qualsevol cas, les parts afectades tindran dret a rescabalar-se dels danys produïts i a 
una indemnització pels perjudicis que hagin pogut estar ocasionats. 
 
CINQUÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per desaparició de l’objecte.  
c) Per resolució, d’acord amb el pacte quart anterior. 
d) Per avinença de les parts signatàries. 
e) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
SISÈ.- ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓ I PRÒRROGA 
 
Aquest conveni de col·laboració entrarà en vigor el dia de l’ultima signatura de les parts i 
restarà vigent durant els 4 anys següents a la data d’inici de la vigència. 
 
El conveni podrà ser prorrogat de forma expressa, previ els acords que corresponguin entre 
les parts signatàries del mateix. 
 
SETÈ.- NORMATIVA APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
El present conveni de col·laboració es regeix pels seus propis pactes, i en allò que no estigui 
establert, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions pública de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
ens locals, aprovat per Decret 179/1995. de 13 de juny, i per la resta de l’ordenament de 
règim local espanyol i autonòmic aplicable. 
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Sense perjudici d’una resolució de mutu acord entre les parts, els Tribunals de l’ordre 
contenciós – administratiu de Barcelona seran els competents per al coneixement de les 
qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la interpretació, aplicació i extinció d’aquest 
conveni. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
quadruplicat i a un sol efecte, en els llocs i dates que seguidament s’indiquen.” 

 
Segon.- Notificar els acords precedents, relatius a l’aprovació d’un conveni de 
col·laboració per compartir els serveis de l’àmbit internacional de la Diputació de 
Barcelona i coordinar l’estratègia europea respectiva, a la Diputació de Girona, la 
Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona  
 
14.- Decret de la Presidència, de 4 de gener de 2013, que resol aprovar la tercera 
minuta d’addenda al 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, ratifica el present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. 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 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 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 €, que seran 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. 
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Amb posterioritat a la firma del conveni es va considerar convenient dur a terme 
algunes modificacions al mateix, motiu pel qual es van aprovar dues addendes al 
conveni, les quals van ser signades en dates 26 d’abril de 2010 i 19 de novembre de 
2011. 
 
2. D’acord amb l’establert en el conveni de col·laboració entre ambdues institucions, 
modificat, tal com s’ha indicat, per posteriors addendes, la Diputació de Barcelona 
havia de transferir a la Municipalitat de San José fins a un màxim de 269.943 € per a 
l’execució de les activitats assenyalades en el conveni, d’acord amb el següent detall: 
 

Conveni 1a. addenda 2a. addenda Total 
194.000 € --- 75.943 € 269.943 € 

 
3.- Pel que fa als pagaments efectuats per la Diputació de Barcelona a la  Municipalitat 
de San José, s’ha transferit la quantitat total de 184.395,77 € en els següents 
pagaments: 
 

- primer pagament de 64.289 € a la firma del conveni (12.01.2010) 
- primer pagament intermedi de 39.459,13 € (13.01.2011) 
- primer pagament previst a la segona addenda al conveni de 34.608 € (13.01.2011) 
- segon pagament intermedi de 46.039,64 € (29.08.2012) 

 
4.- Quant a la justificació dels pagaments realitzats, cal assenyalar que s’ha justificat la 
quantitat de 114.395,77€ i per tant, resten per justificar 70.000 €. 
 
5.- En aquest sentit, es considera oportú reduir l’import màxim que es va aprovar 
transferir a la  Municipalitat de San José, ajustant-lo a l’import total transferit fins a la 
data, tenint en compte que les despeses que es preveu realitzar per l’oficina regional 
de San José no superaran l’import que ja s’ha transferit i no s’ha justificat.  Així, es 
proposa reduir l’import total que correspondria transferir en la quantitat de 85.547,23 € 
- quedant, doncs, un import resultant de 184.395,77 €. 
 
6.- Finalment, tenint en compte que s’estima que les despeses previstes per al normal 
funcionament de l’oficina regional de San José en l’actual període d’execució (febrer 
2012 a gener 2013) coincideixin amb l’import que la Municipalitat de San José no ha 
justificat i que per tant aquesta quantitat està hores d’ara transferida i a disposició de la 
contrapart, no escau dur a terme cap transferència addicional per aquest concepte. 
 
7. Atès que la Comissió Europea i la Diputació de Barcelona han aprovat recentment la 
Clàusula Addicional 3ª al contracte de subvenció segons la qual s’allarga la vigència 
de l’acció fins al 21 de juliol de 2013 i es modifica en conseqüència el pressupost de 
l’acció. 
 
Com sigui que en el marc de la nova vigència del contracte de subvenció, també es 
preveu allargar uns mesos l’activitat de la Municipalitat de San José, escau ara adaptar 
el conveni de col·laboració a aquesta nova situació. 
 
8. Per tot l’exposat, es proposa l’aprovació de la tercera minuta d’addenda al conveni 
de col·laboració. 
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II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist el que estableix el paràgraf 7 del preàmbul de la Constitució Espanyola, l’establert 
als articles 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al 
desenvolupament i a la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament; 
 
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, a tenor del que disposen els 
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local; 
 
Vist 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 III-27), 
regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, en el qual s’emmarca la 
tercera addenda al conveni de col·laboració proposada mitjançant aquest acte. 
 
Vist que el conveni original entre la Diputació de Barcelona i la Municipalitat de San 
José preveu, en el seu Pacte Cinquè, la possibilitat d’incloure modificacions al mateix, 
sempre que es facin per escrit i mitjançant l’acord d’ambdues parts en una addenda;  
 
I vist, en darrer terme, que correspon al President de la corporació, en virtut de 
l’establert a l’epígraf 2.4.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 núm. 4477/12, de data 31 de maig de 2012  
(publicada al BOPB de 6 de juny de 2012) i modificada pel Decret de la Presidència 
núm. 11791/12, de data 20 de desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 
2013), adoptar, amb caràcter d’urgència, la present resolució atesa la necessitat de 
realitzar les modificacions proposades al més aviat possible tenint en compte que 
l’oficina regional es tancarà el 31 de gener de 2013.  
 
En virtut de l’establert, es proposa l’adopció de la següent  

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Aprovar la reducció, per un import de vuitanta-cinc mil cinc-cents     quaranta-
set euros amb vint-i-tres cèntims (85.547,23) € de la quantitat màxima a transferir a la 
Municipalitat de San José de dos-cents seixanta-nou mil nou-cents quaranta-tres 
(269.943)€ aprovada per Acord núm. 723/09 de 17 de setembre de 2009 (194.000) € i 
per decret núm. 11122/10, de 9 de novembre de 2010 (75.943) €, quedant, doncs, un 
import resultant de cent vuitanta-quatre mil tres-cents noranta-cinc euros amb setanta-
set cèntims (184.395,77) €. 
 
Segon.- Determinar que l’import transferit per la Diputació de Barcelona a la 
Municipalitat de San José i no justificat  per la contrapart -setanta mil (70.000) € - es 
destinarà a l’execució del projecte durant el darrer període (febrer 2012 a gener 2013).  
 
Tercer.- Aprovar la tercera minuta d’addenda al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Municipalitat de San José per a la implementació de l’acció 
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“Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, el text de 
la qual s’incorpora a continuació: 

 
“TERCERA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE 
BARCELONA Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ (COSTA RICA) 
 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN “LOTE 2: OFICINA DE COORDINACIÓN 
Y ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA URB-AL III (OCO)” 
 
De una parte, la Municipalidad del Cantón Central de San José, con cédula jurídica número 
tres-cero catorce-cero cuarenta y dos mil cincuenta y ocho – cero nueve (301404205809), 
con domicilio en Edificio José Figueres Ferrer, Avenida 10, contiguo al mercado de 
mayoreo, Apartado 5102-1000, San José (COSTA RICA), representada por su alcalde 
propietario, Johnny Araya Monje, mayor, casado, Ingeniero Agrónomo, vecino de Escazú, 
portador de la Cédula de Identidad  número  uno-cuatrocientos setenta y seis – setecientos 
nueve (1476709), según Resolución Número diecinueve-E11-2011 emitida por el Tribunal 
Supremo de Elecciones, dado en San José a las nueve horas con treinta minutos del tres de 
enero del dos mil once y publicado en el Diario Oficial La Gaceta numero, diez- del catorce 
de enero del dos mil once. El Concejo Municipal del Cantón Central de San José, autorizó al 
Alcalde Municipal, para suscribir, el convenio a que se refiere la presente adenda, así como 
sus modificaciones, mediante el Acuerdo N°38, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria 156, 
celebrada el 21 de abril del año dos mil nueve. Lo anterior por encontrarse facultada la 
entidad municipal conforme a la normativa jurídica que rige su actuar, con base en lo 
establecido en los Artículos 169 y 170 de la Constitución Política y lo establecido en los 
artículos 2, 3, 4, inciso f, 7, 17 inciso n) y 62 todos del Código Municipal vigente, y 
 
De otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Catalunya, 126 -08008- de 
Barcelona (ESPAÑA) y NIF P-0800000-B, representada en este acto por   su Presidente, 
Excmo. 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 (BOPB de 6.06.12) y asistido por su 
Secretaria General, Sra. 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 16.05.12). 
 
ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
 
En fechas 23 de septiembre de 2009, por parte de la Diputación de Barcelona, y 29 de 
septiembre de 2009 por parte de la Municipalidad de San José, las partes firmaron el 
convenio de colaboración para la implementación de la acción “Lote 2: Oficina de 
coordinación y orientación del Programa URB-AL III (OCO)”. 
 
Que, con posterioridad a la firma del convenio, surgió la necesidad de llevar a cabo 
determinadas modificaciones al mismo, a cuyo efecto se aprobaron dos adendas, las cuales 
fueron firmadas en fechas 26 de abril de 2010 y el 19 de noviembre de 2011. 
 
Que, en el marco del convenio de colaboración y posteriores adendas, la Diputación de 
Barcelona ha transferido a la Municipalidad de San José la cantidad de 184.395,77 €, según 
el siguiente detalle: 
 

- primer pago 64.289 € a la firma del convenio (12.01.2010) 
- primer pago intermedio de 39.459,13 € (13.01.2011) 
- primer pago previsto en la segunda adenda al convenio de 34.608 € (13.01.2011) 
- segundo pago intermedio de 46.039,64 € (29.08.2012) 
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La Municipalidad de San José ha justificado gastos hasta el 31 de enero de 2012 por 
importe de 114.395,77 €, resultando por tanto un saldo favorable a la Diputación de 
Barcelona por importe de 70.000 €.  
 
Teniendo en cuenta que el proyecto finalizaba inicialmente el 21 de noviembre de 2012 pero 
que ha sido prorrogado hasta el 21 de julio de 2013, aunque las actividades de la 
Municipalidad se extenderán sólo hasta el 31 de enero de 2013, quedaría únicamente 
pendiente una última transferencia a la Municipalidad de San José para que puedan llevarse 
a cabo las actividades de la Oficina regional correspondientes al último periodo de ejecución 
de la acción (febrero 2012 a enero 2013). No obstante, considerando que el coste de la 
actividad del último periodo se estima en unos 70.000 €, importe que coincide con el saldo 
existente a favor de la Diputación de Barcelona, no corresponde, efectuar ninguna nueva 
transferencia.  
 
Por ello, teniendo en cuenta las variaciones entre los importes a transferir previstos en el 
convenio y sus posteriores adendas, el importe efectivamente ejecutado y la previsión de 
gasto para el actual periodo de ejecución de la acción, es conveniente llevar a cabo una 
nueva modificación al convenio con el fin de regularizar los importes a transferir a la 
Municipalidad de San José, así como para adaptar la vigencia del convenio a la nueva fecha 
de finalización de las actividades de la Municipalidad de San José en el marco del convenio 
de colaboración como consecuencia de la prórroga del contrato de subvención entre la 
Diputación de Barcelona y la Comisión Europea. 
 
Que la presente adenda ha sido aprobada por resolución de la Presidencia de la Diputación 
de Barcelona de fecha [   ] y ratificada por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha [   ]. 
 
Por todo lo cual, ambas partes, de común acuerdo y reconociéndose plena capacidad para 
este acto, formalizan esta tercera adenda al convenio de colaboración, que se regirá por los 
siguientes 
   

PACTOS 
 
Primero.-   Modificación del Pacto Primero del convenio  
 
Teniendo en cuenta que recientemente ha sido aprobada la cláusula adicional 3ª al contrato 
de subvención entre la Diputación de Barcelona y la Comisión Europea, se añade el Anexo I 
de la misma relativo a la duración de la acción al contenido en el Anexo II del convenio 
(contrato de subvención). Igualmente se sustituye el contenido del Anexo 3 del convenio por 
el contenido en el Anexo III de la cláusula Adicional 3ª. Ambos documentos se acompañan 
como anexo a la presente adenda.  
 
Segundo.-  Modificación del Pacto Segundo del convenio  
 
Se modifica el apartado 2 del Pacto Segundo del convenio, modificado a su vez por el Pacto 
Primero de la segunda adenda al mismo, en el sentido de disminuir el importe máximo que 
la Diputación de Barcelona se compromete a transferir a la Municipalidad de San José en la 
cantidad de ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete euros con veintitrés céntimos 
(85.547,23) €, quedando un importe máximo a transferir a la Municipalidad de San José de 
ciento ochenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco euros con setenta y siete céntimos 
(184.395,77) €. Dicha cantidad ya ha sido totalmente transferida por la Diputación de 
Barcelona a la Municipalidad de San José mediante diferentes pagos mencionados en los 
anteriores antecedentes. 
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Teniendo en cuenta que de la cantidad total transferida (184.395,77) €, la Municipalidad de 
San José ha justificado la cantidad de 114. 395,77 €, existe en la actualidad un saldo 
favorable a la Municipalidad de San José de 70.000 €, que esta destinará a la ejecución de 
las actividades de la oficina regional de Centroamérica en el periodo 1 de febrero de 2012 a 
31 de enero de 2013. 
 
La Municipalidad de San José presentará la justificación de los gastos realizados en este 
último periodo de ejecución de la acción en el plazo de un mes desde la finalización de sus 
actividades el 31 de enero de 2013. 
 
En caso de que la Municipalidad de San José no haya justificado la totalidad del importe 
transferido por la Diputación de Barcelona, deberá rembolsar a la Diputación de Barcelona 
el importe sobrante de su aportación. 
 
Tercero.-  Modificación del Pacto Cuarto del convenio 
 
Con el fin de adaptar la vigencia del convenio a la nueva fecha de finalización de las 
actividades de la Municipalidad de San José, se modifica el Pacto Cuarto del convenio, que 
queda redactado en los siguientes términos: 
 
“El presente convenio entrará en vigor tras su firma por ambas partes y se mantendrá 
vigente hasta la fecha en que se haya justificado la totalidad del importe transferido o se 
haya devuelto, en su caso el importe transferido y no justificado. Si bien la Municipalidad de 
San José  cerró financieramente el proyecto OCO el 31 de diciembre de 2012, el período de 
ejecución de las actividades de la Municipalidad de San José se extenderá desde el inicio 
de la ejecución de la acción (22 de noviembre de 2008) hasta el 31 de enero de 2013”. 
 
Cuarto.- Mantenimiento de los pactos no mencionados en la adenda 
 
El resto de pactos asumidos por las partes signatarias tanto en el convenio de colaboración 
original como en las posteriores adendas al mismo y que no han sido modificados por los 
pactos anteriores de la presente adenda se mantienen en vigor tal y como fueron 
expresados en los mismos. 
 
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman la presente adenda por 
duplicado, en los lugares y fechas indicados a continuación.” 

 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva 
ratificació a la propera sessió que celebri. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la Municipalitat de San José. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 

15.- Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la 
Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques 
(PECAP) del Consorci Localret.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que el Consorci Localret té creada la Plataforma Electrònica de Contractació 
(PECAP) que és un portal a internet que permet als ens locals i a la resta 
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d’administracions públiques preparar, licitar i adjudicar per via telemàtica determinats 
contractes.  
 
Atès que la naturalesa jurídica d’aquest portal és la d’un servei públic administratiu que 
es presta en règim de concessió administrativa, i sent l’empresa SUMINISTROS 
URBANOS Y MANTENIMIENTOS, SA (SUMASA) la que gestiona el servei. 
 
Atès que les administracions públiques no tindran cap despesa, ni hauran de pagar 
cap preu o taxa per utilitzar la Plataforma.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona està interessada a ser membre d’aquesta 
plataforma informàtica per poder utilitzar la xarxa i les prestacions en la realització 
d’aquelles contractacions administratives que consideri d’interès. 
 
Atès que l’ús de la Plataforma comporta l’accés a una major massa crítica d’empreses 
i proveïdors i d’administracions públiques contractants i a uns preus de mercat més 
òptims. 
 
Atès que és previst que a la sessió de data 31 de gener de 2013 se sotmeti al Ple, 
l’aprovació d’un Dictamen relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el 
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades). 
 
Atès l’establert a l’article 205 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat pel RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, que preveu l’adhesió a sistemes 
externs de contractació centralitzada. 
 
Vist l'apartat 3.4 h) 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 (publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012) i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, 
de data 20 de desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Plataforma Electrònica de 
Contractació de les Administracions Públiques (PECAP) del Consorci Localret d’acord 
amb el clausulat, el text íntegre del qual és el següent: 

 
“ACORD D’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ DE 

LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (PECAP) 
 
 Barcelona  
 
Il.lm.  Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i 
en nom i representació de la Diputació de Barcelona, en endavant Diputació, amb CIF núm. 
........................ i amb  domicili a Rambla de Catalunya, 126. 08008, Barcelona  
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MANIFESTO 
 

I.-  Que conec el servei anomenat Plataforma Electrònica de Contractació de les 
Administracions Públiques (PECAP), creat pel Consorci Localret amb l’objectiu de 
permetre i facilitar que els ens locals i altres entitats públiques puguin preparar, licitar i 
adjudicar els contractes per via telemàtica, especialment els contractes menors i els 
que s’adjudiquen pel procediment negociat sense publicitat. 

 
II.-  Que conec que SUMINISTROS URBANOS Y MANTENIMIENTOS, SA (SUMASA) és 

l’empresa concessionària que gestiona aquest servei, per acord del Consell 
d’Administració d’aquest Consorci del passat 20 de març de 2003.  

 
III.-  Que conec que s’accedeix a aquest sistema telemàtic a través de la pàgina web 

www.pecap.org, mitjançant certificació digital i amb un codi identificatiu d’usuari. 
 
IV.-  Que la Diputació que represento està interessat a ser membre d’aquesta plataforma 

informàtica per poder utilitzar la xarxa i les prestacions en la realització d'aquelles 
contractacions administratives que consideri adients.  

 
Per tot això, i en virtut del present document,  formalitzo l’adhesió de la Diputació de 
Barcelona a aquesta Plataforma Electrònica de Contractació i accepto les clàusules 
següents: 
 
Primera.- Condicions generals d’ús 
 
1.- La Diputació, en subscriure el present acord, accepta les normes i principis reguladors de 
la Plataforma Electrònica de Contractació, especialment les seves condicions general d’ús. 
Així mateix, es compromet a adoptar una conducta basada en la confiança legítima, la bona 
fe i el respecte a la competència lleial envers la concessionària SUMASA i les altres 
empreses i proveïdors oferents de béns i serveis. 
 
2.- La Diputació podrà incorporar a la Plataforma Electrònica de Contractació totes aquelles 
empreses que siguin proveïdores habituals seves, les quals hauran d’acceptar les normes i 
principis reguladors de la Plataforma i subscriure el document d'adhesió aprovat pel Consell 
d’Administració de Localret, així com el contracte mercantil amb SUMASA. 
 
Segona.- Gestor d’usuaris a la PECAP 
 
1.- La Diputació designarà una persona de la seva organització per tal que exerceixi les 
tasques de gestió d'usuaris en la plataforma "PECAP". La designació d'aquest gestor 
comportarà emplenar l’annex adjunt. 
  
2.- Un cop s'hagi rebut l’esmentada adhesió i hagi designat el representant, Localret ho 
comunicarà a SUMASA per tal que aquesta proporcioni a la Diputació l’accés a la 
Plataforma mitjançant un codi identificatiu d'usuari, a més del suport tècnic i l’assessorament 
necessari per implantar correctament aquest sistema telemàtic. 
 
Tercera.- Equipaments informàtics adequats a PECAP 
 
La Diputació disposarà  de l’equipament informàtic necessari ― maquinari, programari i 
comunicacions ― per treballar en l’entorn d’intercanvi i transacció electrònica que suposa 
aquesta Plataforma. També haurà de disposar de certificació digital de classe 1, lliurada per 
l'Agència Catalana de Certificació (CATCert), i els funcionaris o altre personal usuari de la 
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Plataforma hauran d’utilitzar la signatura electrònica en les transaccions electròniques en 
què participin. 
 
Quarta.- Responsabilitat  
 
1.- La Diputació, com a membre usuari d’aquest sistema telemàtic de contractació 
administrativa, serà l’únic responsable del compliment de la normativa legal en cadascun 
dels procediments i tràmits que realitzi a través de PECAP.  
 
2.- Les empreses que accedeixen a PECAP han declarat expressament que tenen plena 
capacitat d'obrar i que no incorren en cap de les circumstàncies d'incapacitat o 
incompatibilitat per contractar que estableix l'article 60 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Cinquena.- Tarifes i costos d’adequació 
 
La Diputació no pagarà cap quota, preu o retribució per la utilització d'aquest sistema 
telemàtic; tanmateix, haurà d’assumir al seu càrrec tots els costos que li puguin comportar 
les adequacions que hagi de fer per accedir a aquesta Plataforma, així com totes les 
despeses de manteniment de les seves connexions i/o comunicacions. 
 
Sisena.- Incidències en la utilització de la Plataforma 
 
1.- Localret no serà en cap cas responsable de les incidències o disfuncionalitats que de 
forma transitòria o parcial es puguin produir en els sistema implementat, així com en les 
seves aplicacions, programes o instal·lacions. Per tant, l’única responsable és la 
concessionària SUMASA, si bé, únicament en els termes que s'estableixen en les 
condicions generals d'ús.  
 
2.- Localret lliurarà, a través de SUMASA i quan li ho demani la Diputació, la justificació de 
tots els tràmits i operacions realitzades en la contractació d’un bé o un servei mitjançant la 
plataforma electrònica, la qual tindrà validesa probatòria davant de tercers. 
 
3.- La Diputació, com a usuari d’aquest sistema, podrà formular aquelles qüestions, 
reclamacions, queixes o suggeriments que consideri oportuns a Localret. Així mateix, també 
podrà proposar aquelles modificacions o millores que puguin contribuir a una major 
optimització d’aquest sistema i de les seves aplicacions, programes o instal·lacions. 
 
Setena.- Registre de proveïdors i empreses oferents 
 
La Diputació accepta adherir-se al Registre de proveïdors centralitzat que en un futur pugui 
establir-se en la Plataforma, mitjançant nova creació o enllaç o connexió a un de 
preexistent. L’objectiu és verificar  les dades fiscals i mercantils dels proveïdors, el 
compliment de les seves obligacions fiscals i davant la Seguretat Social, així com determinar 
la seva solvència tècnica o professional, econòmica i financera i, fins i tot, si fos el cas, el 
grup, subgrup i categoria en què està classificat per ser contractista de les administracions 
públiques. 
 
Vuitena.- Vigència de l’acord d’adhesió 
 
Aquest acord entrarà en vigor a partir del dia de la signatura i remissió de l'adhesió per 
correu electrònic a l'adreça que s'indica en les condicions d'ús, amb la corresponent 
signatura digital per part del representant, i es mantindrà en vigor fins que la Diputació no el 
revoqui expressament.  

 34/70 



Novena.- Resolució de l’acord 
 
El present acord també podrà ser resolt unilateralment per part de Localret davant 
l'incompliment de qualsevol del pactes, compromisos o obligacions per part de la Diputació. 
Per considerar resolt el present acord caldrà comunicar-ho de forma fefaent en un termini no 
inferior a trenta dies naturals, llevat que aquest incompliment sigui tan flagrant que 
comprometi la seguretat o funcionalitat de la Plataforma; en aquest cas, la resolució serà 
immediata. 
 
Desena.- Legislació aplicable i jurisdicció competent 
 
En tot allò no previst, aquest acord es regeix per les normes que pugui recollir el Plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la concessió administrativa subscrita 
entre Localret i SUMASA, i, en allò no previst en el Plec, per la legislació administrativa 
aplicable. 
 
La Diputació accepta que les qüestions litigioses que puguin sorgir de l'aplicació o 
interpretació d'aquest acord siguin sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa i als 
tribunals competents de la ciutat de Barcelona. 
 
Per la Diputació de Barcelona” 

 
ANNEX 

 
“DESIGNACIÓ DEL RESPONSABLE DE LES TASQUES DE GESTIÓ DELS USUARIS 

DE LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (PECAP) 

 
Il.lm  Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i 
en nom i representació de la Diputació de Barcelona 
 
MANIFESTO 
 
Que, en relació a l’acord d’adhesió a la Plataforma Electrònica de Contractació de les 
Administracions Públiques (PECAP), en compliment al que disposa la clàusula segona, 
designa com a responsable de les tasques de gestió dels usuaris de la plataforma PECAP 
en aquesta Diputació el Sr./Sra. ........................., amb NIF ..................., [càrrec] i amb 
l’adreça de correu electrònic ........... 
 
Notificar aquest acord a la persona interessada i al Consorci Localret (Llacuna, 166, 9a. 
planta, 08018 Barcelona) 
 
Així mateix, faig constar que la substitució de la persona designada com a responsable de 
les tasques de gestió dels usuaris de la plataforma PECAP requerirà l’emissió d’un nou 
document en el qual s’estableixi expressament deixar sense efectes la present designació.  
 
Barcelona , a  
 
Per la Diputació de Barcelona” 

 
Segon.- Facultar a l’Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, president delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, en representació de la Diputació de Barcelona per a 
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formalitzar l’esmentada adhesió, i designar al responsable de la Diputació de 
Barcelona en les tasques de gestió dels usuaris de la plataforma PECAP. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Consorci Localret i a la resta d’interessats, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Servei de Programació 
 
16.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta 
mil tretze euros amb quaranta-sis cèntims (70.013,46) € per a finançar l’actuació 
local “Inversions 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès.- 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 Santa Fe del Penedès, 
presentada en data 13/02/2012 –documentació completada per l’autorització de 
Generalitat de data 11/1/2013- per finançar la inversió “Inversions 2011” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 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 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 
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ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Santa Fe del Penedès  
Actuació:  Inversions 2011 
Import crèdit:  70.013,46 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 19/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setanta mil tretze euros amb quaranta-sis 
cèntims 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.  
 
17.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import deu mil 
vuit-cents setanta-vuit euros amb quaranta-quatre cèntims (10.878,44) € per a 
finançar l’actuació local “Contenidors rsu” al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats, a l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès.- 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 Santa Fe del Penedès, 
presentada en data 13/02/2012 –documentació completada per l’autorització de 
Generalitat de data 11/1/2013- per finançar la inversió “Inversions 2011” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
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Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 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 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:  Ajuntament de Santa Fe del Penedès  
Actuació:  Contenidors rsu 
Import crèdit:  10.878,44 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 20/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de deu mil vuit-cents setanta-vuit euros amb 
quaranta-quatre cèntims 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.  
 
18.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta mil 
(30.000) € per a finançar l’actuació local “Compra vehicles i eines brigada” al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Tona.- 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. 
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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 Tona, presentada en data 
29/11/2012 per finançar la inversió “Compra vehicles i eines brigada” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 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 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:  Ajuntament de Tona  
Actuació:  Compra vehicles i eines brigada 
Import crèdit:  30.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 124/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta 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.  
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
19.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, 
per incidències detectades en el servei durant el primer semestre de 2012, 
relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i de 
l’Organisme de Gestió Tributària.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El dia 5 de novembre de 2012, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la 
Qualitat va emetre un informe en què es relacionen les incidències del servei 
detectades durant el primer semestre de 2012, relatives al contracte de serveis postals 
de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària, i, per tant, s’hi 
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conclou que cal imposar les sancions previstes al Plec de clàusules administratives 
particulars, amb el text literal que es detalla tot seguit: 
 

«D’acord amb els requeriments establerts al contracte relatiu a la prestació de 
Serveis Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, i 
pel que fa en concret als serveis postals que aquest Organisme ha encarregat a 
l’empresa Unipost, S.A. durant el primer semestre de 2012 resulta el càlcul de 
penalitzacions que es detalla a continuació: 

 
»a) Per la pèrdua de 1.927 enviaments de Certificat Plus (5 cops l'import del servei) 

dels quals s'adjunta relació, 18.877,92 €. 
 
»b) Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per 

remesa com s'indica al plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el 
del Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat, en concret el preu més baix que 
correspon a destí local (1,4434) €: 
»1. Quan el percentatge de certificats lliurats als interessats sigui inferior al 

30% es penalitzarà amb la devolució de l’import dels enviaments resultats 
de la fórmula següent: 50% del nombre d’enviaments – nombre de 
certificats lliurats. No hi hagut incompliment d’aquest indicador. 

»2. Quan el percentatge de certificats gestionats dins el termini de distribució 
establert sigui inferior al 95%, es penalitzarà amb la devolució de l’import 
dels enviaments gestionats fora de termini. No hi hagut incompliment 
d’aquest indicador. 

»3. Quan el percentatge de les imatges escanejades que s'ha rebut en el 
termini establert ha estat inferior al 95%, es penalitzarà amb el 6% de 
l'import dels enviaments corresponents a les imatges no escanejades. No hi 
hagut incompliment d’aquest indicador. 

»4. Per a cada errada detectada en la gravació de respostes fins al moment del 
control d’encert en la gravació del certificats notificats, es penalitzarà amb la 
devolució del cost del servei per a cada enviament on es detecti que es va 
gravar “notificat” com a resposta i realment no va estar notificat segons el 
justificant de recepció. No hi hagut incompliment d’aquest indicador.  

 
»c) Al llarg del primer semestre del 2012, ha estat detectat el compliment defectuós 

de la prestació del servei en diversos municipis, recollit en les incidències que 
es detallen tot seguit: 

 
Número Municipi de la incidència Import penalització 
12004 St Cugat del Vallès 50 € 
12005 Marin 50 € 
12007 St Feliu de Llob 50 € 
12008 Barcelona 50 € 
12009 Viladecans 50 € 

     12010bis St Pau de l’Ordal 50 € 
12011 Gelida 50 € 
12012 Gelida 50 € 
12014 St Vicenç de Montalt 50 € 
12016 Canyelles 50 € 
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Número Municipi de la incidència Import penalització 
12017 Cerdanyola 50 € 
12019 Torrelles de Foix 50 € 
12020 Viladecavalls 50 € 
12021 Castellnou de Bages 300 € 
12022 Gavà 50 € 
12026 Òdena 50 € 
12027 Òdena 50 € 
12029 Mataró 50 € 
12030 Torrelaguna 100 € 
12041 St Llorenç d'Hortons 50 € 
12042 Gelida 100 € 
12043 C Canyameres 50 € 
12044 Begues 50 € 
12045 St Martí Sarroca 50 € 
12047 La Torre de Claramunt 50 € 
12049 Riells del Fai 50 € 
12052 Torrelles de Foix 50 € 
12054 Premia de Mar 100 € 
12055 Pineda Bages 50 € 
12056 Mataró 50 € 
12057 Tavernes de la Valld 50 € 
12058 Xàbia 50 € 
12059 Burlada 50 € 
12060 St Martí Sarroca 100 € 
12063 Hostalets de Pierola 50 € 
12064 Vilanova i la Geltrú 50 € 
12065 Tias 50 € 
12067 Montornès del Vallès 50 € 
12068 Ginesteres 50 € 
12070 Sta Maria d'Oló 50 € 
12073 Mataró 50 € 
12074 St Martí Sarroca 50 € 
12075 Guadassuar 150 € 
12076 St Martí Sarroca 100 € 
12077 St Martí Sarroca 100 € 
12078 St Martí Sarroca 100 € 
12079 Vacarisses 50 € 
12080 Madrid 50 € 
12082 Barcelona 50 € 
12083 St Pol de Mar 100 € 
12086 Canet de Mar 50 € 
12089 Olvan 100 € 
12090 Castellví de la Marca 50 € 
12091 St Mateu de Bages 50 € 
12092 Rajadell 50 € 
12093 Cubelles 50 € 

 41/70 



Número Municipi de la incidència Import penalització 
12094 Hellin 50 € 
12095 Alcobendas 50 € 
12101 Sant Cugat 50 € 
12109 Rubió 50 € 
12110 Pineda Bages 50 € 
12111 Rosaleda del Bages 50 € 
12112 Premia de Mar 100 € 
12113 Vilanova i la Geltrú 50 € 
12114 Moja 100 € 
12115 Serrat de Castellnou 50 € 
12116 Olèrdola 50 € 
12118 Mataró 50 € 
12119 Igualada 50 € 
12121 Grabuac 50 € 
12123 Capolat 50 € 
12124 Camallera 50 € 
12125 Vilanova i la Geltrú 100 € 
12128 Tossa 50 € 
12129 Sta Coloma de Farners 50 € 
12130 Pontons 50 € 
12132 Subirats 50 € 
12133 Mediona 50 € 
12134 Mediona 50 € 
12136 St Martí Sarroca 50 € 
12137 St Quinti de Mediona 50 € 
12139 St Martí Sarroca 50 € 
12140 St Martí Sarroca 50 € 
12141 St Martí Sarroca 50 € 
12143 Pi 50 € 
12148 Canyelles 50 € 
12152 La Torre de Claramunt 100 € 
12154 Cal Margarit 100 € 
12155 Castelldefels 50 € 
12160 Molins de Rei 50 € 
12164 Palafolls 100 € 
12167 Vilanova i la Geltrú 50 € 
12170 Calella 50 € 
12171 Bronchales 50 € 

Import total penalització 5.800 € 
 

»Atès que el plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte 
relatiu a la prestació de Serveis Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme 
de Gestió Tributària, estableix que pel compliment defectuós de la prestació, per 
l’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les 
prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el 
pressupost del contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de 
l’incompliment. 

 42/70 



»Atès que aquestes incidències han comportat la repetició de l’acte administratiu de 
la notificació i, en diversos casos, han obligat a retrotraure actuacions 
administratives que s’havien dut a terme a partir del suposat tràmit de notificació 
amb els costos que això suposa, s’estableix per a cada una d’elles l’import de 
penalització que s’indica, per un total de 5.800 €. 

 
»d) Finalment, s’han produït diverses irregularitats en la formalització dels 

justificants de recepció amb les dades del lliurament, com per exemple: errades 
en el DNI, en el nom i cognoms de la persona receptora quan és diferent del 
destinatari, de la seva relació amb aquest destinatari, amb els horaris dels 
diferents intents, etcètera. Els casos que es penalitzen corresponen a 
situacions susceptibles de ser objecte de recurs per part de l’interessat i no han 
estat detectades i informades a l’ORGT en el seu moment.  

 
»En favor d’Unipost, cal dir que aquestes situacions es van produir durant el 
2011, primer any de execució del contracte, i en concret per part d’alguns pocs 
repartidors de l’empresa TLogic, que Unipost va haver de contractar per 
distribuir notificacions en els municipis on no disposa de cobertura pròpia, atesa 
la negativa de Correus a admetre notificacions administratives dels operadors 
postals.  
 
»En concret les irregularitats en la formalització d’aquests 978 justificants, d’un 
total aproximat de 3.000.000 d’enviaments, es van produir durant la punta de 
notificacions del mes de maig, que correspon a la notificació dels valors dels 
càrrecs de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, així com durant el 
període d’estiu, especialment en el mes d’agost. En aquests moments puntuals 
TLogic va haver de contractar personal eventual per distribuir les notificacions 
en el termini establert. A fi que Unipost en tingui coneixement, se li ha facilitat 
un CD amb el detall dels justificants formalitzats irregularment. 
 
»S’ha verificat que tant TLogic com Unipost han establert els mecanismes 
necessaris per contractar personal eventual que ja coneix la nostra operativa o, 
en cas necessari, fer-los la formació adient a fi que no es comentin novament 
aquestes irregularitats. També han establert més controls per detectar 
aquestes situacions a temps. 

 
»Atès que aquesta situació ha comportat un conjunt de tasques a fer per part de 
funcionaris de l’ORGT amb els costos que se’n deriven, s’estableix la penalització 
corresponent en 15 € per cada cas, la qual cosa suposa un total de 14.670 € 
 
»El valor acumulat de les penalitzacions descrites en els apartats anteriors 
ascendeix a 39.347,92 €, quan la facturació d’aquest primer semestre ha ascendit a 
2.675.759,46 €.» 

 
El punt tercer del contracte formalitzat el dia 13 de desembre de 2010 prescriu que 
totes dues parts s’obliguen al compliment del contracte de conformitat amb el Plec de 
clàusules administratives particulars i amb el Plec de prescripcions tècniques aprovats 
a l’efecte. 
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El dia 20 de novembre de 2012 es va comunicar a l’empresa UNIPOST, SA, l’inici de 
l’expedient de penalització informant-los que se’ls concedia un termini de deu dies 
naturals, a comptar des del següent al dia de rebuda, per presentar les al·legacions 
que consideressin oportunes. D’acord amb el justificant de rebuda del servei postal, 
aquesta comunicació es va lliurar el dia 23 de novembre de 2012. 
 
En aquest moment ha transcorregut el termini concedit sense que consti que 
l’interessat hagi presentat cap escrit d’al·legacions, de manera que cal concloure que 
dóna la seva conformitat a aquest expedient de penalització. 
 
Aquest servei es va contractar conjuntament entre la Diputació de Barcelona i 
l’Organisme de Gestió Tributària i, per raó de l’import, l’òrgan de contractació que va 
tramitar l’expedient va ser el Ple de la Diputació de Barcelona, que el va adjudicar 
definitivament a l’empresa Unipost, SA, mitjançant el dictamen de data 25 de 
novembre de 2010. 
 
L’article 212.8) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per 
RDL 3/2011, de 14 de novembre, estableix que les penalitzacions s’han d’imposar per 
acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte. 
 
Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal considerar procedent la imposició 
d’una penalització a l’empresa Unipost, SA, amb un import de trenta-nou mil tres-cents 
quaranta-set euros amb noranta-dos cèntims (39.347,92) € que es deduirà de la 
primera factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest decret, 
per les incidències detectades en el servei postal durant el primer semestre de 2012. 
 
El punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència número 4477/2012, de 31 de maig de 2012 i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012, disposa la delegació en la Junta de Govern, de totes 
aquelles competències que el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
atorga a l’òrgan de contractació, entre les quals hi ha la imposició de penalitats, en els 
contractes la quantia dels quals excedeixi dels sis milions d’euros i fins al límit del 10 
per cent dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, amb NIF A62690953, per 
un import de trenta-nou mil tres-cents quaranta-set euros amb noranta-dos cèntims 
(39.347,92) €, per aplicació del que estableix la clàusula 1.25) del Plec de clàusules 
administratives particulars  que regeix aquesta contractació en relació amb el punt 
tercer del contracte formalitzat entre les parts amb data 13 de desembre de 2010, per 
les incidències detectades en el servei durant el primer semestre de 2012, relatives a 
la contractació dels serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de 
Gestió Tributària, d’acord amb el detall exposat en la part expositiva d’aquest 
dictamen. 
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Segon.- L’import d’aquesta penalització es deduirà de la primera factura que estigui al 
cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord. 
 
Tercer.- Fer constar que aquet acord s’adopta per la Junta de Govern de la Diputació 
a l’empara de la delegació conferida pel Ple de la Diputació de Barcelona que es recull 
al punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència número 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada 
al BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar el Conveni Marc de Col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona – Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil – 
Escola de Teixits de Canet de Mar i el Centre de Terminologia TERMCAT, per 
normalitzar l’ús en català de la terminologia del sector tèxtil.- 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 que el Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil – Escola de Teixits 
de Canet de Mar (d’ara endavant CRTTT –Escola de Teixits) va ser constituït en el si 
de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Canet de Mar (EUETTPC) arran de la 
formalització, en data de 5 d’octubre de 2007, del conveni específic de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Mataró 
i la Fundació CETEMMSA, de desenvolupament del Protocol general per a la regulació 
de la destinació dels recursos especialitzats de l’EUETTPC a les activitats de formació 
i de recerca i transferència de tecnologia que es desenvolupin a Mataró i Canet de Mar 
respectivament. 
 
Vist que el TERMCAT és un consorci amb personalitat jurídica pròpia integrat per la 
Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, directament vinculat a la política lingüística, que té per 
finalitat la coordinació general de les activitats terminològiques relatives a la llengua 
catalana. 
 
Vist que data 11 de febrer de 2010 per part del TERMCAT i 8 de març de 2010  
((conveni 284/2010) per part de la Diputació de Barcelona, es va signar un Conveni 
Marc de col·laboració, entre ambdues entitats, per normalitzar l’ús en català de la 
terminologia del sector tèxtil (acord núm. 698/09 de la Junta de Govern, de 23 de juliol 
de 2009), posteriorment modificat (acord núm. 58/10 de la Junta de Govern, de 28 de 
gener de 2010), i que va ser vigent fins el 31 de desembre de 2011. 
 
Atès que les dues institucions creuen convenient continuar amb la col·laboració per a 
la difusió de la terminologia catalana. 
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Vist l’apartat 3.4.i.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, i publicada al BOPB de 
6 de juny de 2012. 
 
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 
Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Conveni Marc de Col·laboració entre la Diputació de Barcelona –
Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil- Escola de Teixits de Canet de 
Mar- i el Centre de Terminologia TERMCAT, per normalitzar l’ús en català de la 
terminologia del sector tèxtil, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

«CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA -
CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA TÈXTIL –ESCOLA DE 
TEIXITS DE CANET DE MAR- I EL CENTRE DE TERMINOLOGIA TERMCAT, PER 
NORMALITZAR L’ÚS EN CATALÀ DE LA TERMINOLOGIA DEL SECTOR TÈXTIL  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a través del Centre de Recerca i Transferència de 
Tecnologia Tèxtil –Escola de Teixits de Canet de Mar-, representada per l’Il·lm. Sr. Ferran 
Civil i Arnabat, Vicepresident segon i Diputat delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves 
Tecnologies, a tenor de l’establert en els apartats 1.1.b) i 4.1.4.d) 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, assistit pel Secretari delegat,     
Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació núm. 3538/12, de data 2 de maig de 2012, publicat al BOPB de 16 de maig 
de 2012.  
 
Centre de Terminologia TERMCAT (d’ara endavant TERMCAT) representat per la seva 
directora, Sra. Rosa Colomer i Artigas, d’acord amb els poders que li confereixen els seus 
estatuts (Decret 108/2006, de 25 d’abril, publicat al DOGC 4622 de 27 d’abril de 2006).  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 
I. Que el Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil – Escola de Teixits de 

Canet de Mar (d’ara endavant CRTTT –Escola de Teixits) va ser constituït en el si de 
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Canet de Mar (EUETTPC) arran de la 
formalització, en data de 5 d’octubre de 2007, del conveni específic de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de 
Mataró i la Fundació CETEMMSA, de desenvolupament del Protocol general per a la 
regulació de la destinació dels recursos especialitzats de l’EUETTPC a les activitats 
de formació i de recerca i transferència de tecnologia que es desenvolupin a Mataró i 
Canet de Mar respectivament. 

 
II. Que el TERMCAT és un consorci amb personalitat jurídica pròpia integrat per la 

Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, directament vinculat a la política lingüística, que té per 
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finalitat la coordinació general de les activitats terminològiques relatives a la llengua 
catalana. 

 
III. Que en data 11 de febrer de 2010 per part del TERMCAT i 8 de març de 2010 

(conveni 284/2010) per part de la Diputació de Barcelona, es va signar un Conveni 
Marc de col·laboració, entre ambdues entitats, per normalitzar l’ús en català de la 
terminologia del sector tèxtil (acord núm. 698/09 de la Junta de Govern, de 23 de juliol 
de 2009), posteriorment modificat (acord núm. 58/10 de la Junta de Govern, de 28 de 
gener de 2010), i que va ser vigent fins el 31 de desembre de 2011. 

 
IV. Que les dues institucions creuen convenient continuar amb la col·laboració per a la 

difusió de la terminologia catalana. 
 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni col·laborar i impulsar iniciatives que permetin normalitzar l’ús en 
català de la terminologia en el sector tèxtil. 
 
Segon. Desenvolupament del conveni  
 
Per a portar a terme l’objectiu exposat, les parts:  

 
1) Establiran convenis específics de col·laboració que recolliran programes conjunts 

d’interès per a totes dues institucions signatàries. Aquests convenis detallaran els 
objectius generals i particulars, les actuacions previstes, la durada i els resultats esperats 
i el pressupost desglossat de cada projecte. De la mateixa manera, s’especificaran les 
obligacions que assumirà cadascuna de les parts en el seu desenvolupament. 

 
2) Estableixen les següents col·laboracions de continuïtat: 

 
2.a) El TERMCAT es compromet a atendre de forma prioritària les peticions 

terminològiques provinents de la Diputació de Barcelona (mitjançant el CRTTT –
Escola de Teixits). 

 
2.b) La Diputació de Barcelona (mitjançant el CRTTT –Escola de Teixits) col·laborarà 

amb el TERMCAT:  
  

2. b.1) En el manteniment i ampliació de les dades terminològiques de l’àmbit tèxtil 
difoses des del web del TERMCAT. 

 
2. b.2) En l’elaboració i revisió de treballs terminològics de l’àmbit del teixit i en la 

canalització de la participació dels especialistes en els diversos processos de 
treball. 

 
Tercer. Seguiment i control del conveni 
 
La Diputació de Barcelona (mitjançant el CRTTT –Escola de Teixits) i el TERMCAT crearan 
una Comissió Tècnica conjunta, integrada per un membre de cadascuna de les institucions. 
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La Comissió Tècnica es reunirà de forma ordinària un cop l'any i amb caràcter extraordinari 
quan qualsevol de les parts així ho sol·liciti i sempre que s’hagi de consensuar la 
col·laboració per projectes concrets, que en tot cas caldrà vehicular-ho mitjançant convenis 
específics tal i com s’estableix al pacte segon.1) 
 
Les funcions de la Comissió Tècnica seran les que tot seguit es relacionen:  
a) Elaborar els programes conjunts que seran objecte de col·laboració. 
b) Detallar els objectius generals i particulars i vetllar per la seva correcta execució. 
c) Establir el calendari de treball. 
d) Avaluar, al final de cada conveni, el desenvolupament i els resultats obtinguts. 
e) Consensuar el pressupost corresponent als esmentats convenis específics, així com la 
distribució d’ingressos i despeses. 

 
Podran ser invitades a participar en les sessions d’aquesta Comissió persones 
representants de noves institucions de l‘àmbit tèxtil que puguin contribuir a assolir els 
objectius marcats. 
 
Quart. Propietat intel·lectual i drets de difusió 
 
4.1. Els resultats dels treballs conjunts que es puguin derivar d’aquest conveni marc, a tots 
els efectes del Text refós de la llei de propietat intel·lectual aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril, és una obra en col·laboració. El TERMCAT i la Diputació de 
Barcelona, a través del CRTTT –Escola de Teixits, en tindran els drets de propietat 
intel·lectual. 
 
Sense perjudici del que s’estableixi en els convenis específics, el TERMCAT i la Diputació 
de Barcelona, a través del CRTTT –Escola de Teixits, seran titulars, per parts iguals, de tots 
els drets d’explotació dels resultats dels treballs conjunts que es puguin derivar d’aquest 
conveni marc, a escala mundial i per un termini indefinit, i amb les facultats més àmplies i 
extenses permeses en dret.  
 
Mitjançant la signatura del present conveni, TERMCAT i Diputació de Barcelona  donen 
consentiment mutu per tal de divulgar aquests treballs. En el cas de modificació caldrà 
consentiment previ. 
 
Les dues institucions es comprometen a mencionar de manera destacada, en tots els 
productes públics resultants de la col·laboració, el nom del TERMCAT i de la Diputació de 
Barcelona, a través del CRTTT –Escola de Teixits, amb els logotips corresponents si 
tècnicament és possible.  
 
La Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona i el TERMCAT es 
comprometen a consensuar prèviament la utilització de les seves imatges institucionals i 
altres elements distintius en les accions de la publicitat i de difusió, derivades del present 
conveni.  
 
4.2. Sense perjudici del que s’estableixi en els convenis específics, el TERMCAT i la 
Diputació de Barcelona, a través del CRTTT –Escola de Teixits ambdues parts podran cedir 
les dades a tercers per a facilitar-ne la difusió, sense demanar consentiment previ a l’altre 
part . La cessió no tindrà límits geogràfics ni temporals i la seva finalitat haurà de ser la 
difusió de la terminologia del sector tèxtil. 
 
A final de cada any cada part informarà a l’altre de la cessió de dades realitzades durant 
l’any. 
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Cinquè. Durada 
 
Aquest conveni entrarà en vigor un cop sigui formalitzat i signat per les parts intervinents i 
tindrà una durada de 4 anys.  

 
Podrà ser objecte de pròrroga expressa per una durada de quatre anys més, prèvia petició 
per escrit dos mesos abans de la finalització de la durada inicialment prevista. 
 
Sisè. Causes d’extinció 
 
El conveni podrà extingir-se per les causes següents: 
a) Per exhauriment de la seva durada. 
b) Per resolució de mutu acord entre ambdues parts. 
c) Per resolució per causa d’incompliment de les obligacions d’una de les parts. 
d) Per les restants causes que siguin previstes a la normativa general i sectorial aplicable. 

 
Setè. Règim jurídic i jurisdicció competent 
 
En tot allò no previst en el present Conveni, s’aplicarà l’establert a: 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya i la resta de l’ordenament de règim local 
aplicable. 

- La normativa d’aplicació al Centre de Terminologia TERMCAT, en l’àmbit del règim jurídic 
de les seves relacions administratives, sent d’aplicació la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, juntament amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb l’article 18 dels Estatuts del Consorci del Centre de Terminologia 
TERMCAT, modificats pel Decret 108/2006. 

 
Seran competents per resoldre qualsevulla controvèrsia entre les parts sobre l’objecte del 
present conveni els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa que siguin 
competents a la ciutat de Barcelona.» 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Centre de Terminologia TERMCAT. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Sant Pere Clarà, SL, en resolució de l’expedient núm.  2012/6326.- 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 Sant Pere de Clarà, SL, de data 24/07/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 24/07/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de construcció de nou accés, a la carretera BV-5106, al punt 
quilomètric 7+725, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Argentona (Exp. 
núm. 2012/6326). 
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Atès l’informe tècnic emès, en data 28/11/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de nou 
accés. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
 Les obres es replantejaran conjuntament amb tècnic de l’Oficina Tècnica de 

Gestió d’Infraestructures. 
 Es suprimirà i tancarà l’accès exitent a la carretera BV-5106 en el punt quilomètric 

7+825, marge dret. 
 A part de la senyalització prevista a la documentació presentada, s’haurà d’ 

instal·lar a la carretera senyalització P1a, P1b juntament amb senyals R-301 amb 
limitació de 50 quilometres / hora. Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord 
a la norma 8.1 IC, i de alta intensitat nivell II i de diametre 90 cèntimetres.  

 La senyalització horitzontal complirà amb la norma 8.2.I.C., estarà confeccionat 
amb pintura retroreflectant i antilliscant. 

 En tot moment es garantirà la estabilitat de la calçada de la carretera i dels seus 
elements funcionals, els moviments de terres projectats hauran de garantir la 
estabilitat de la carretera. 

 En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per 
la mateixa al llarg de l’accés. 

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

 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 d’ aturada. 

 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 girs a l’esquerre des de la calçada de la 
carretera amb comoditat i seguretat. 

 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 10 metres 
comptats des de l’aresta exterior de la calçada.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
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de 50,63 €, per informe o expedient i de 50,63 €, per ocupació i aprofitament de les 
vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 
metres d'amplada. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa 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 relació amb 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 Sant Pere de Clarà, SL, en relació amb l’expedient número 2012/6326. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Sant Pere de Clarà, SL, autorització 
d’obres de construcció de nou accés, a la carretera BV-5106, al punt quilomètric 
7+725, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Argentona (Expedient número 
2012/6326), 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 i de 50,63 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Sant Pere de Clarà, SL, amb domicili a 
efectes de notificacions a Barcelona (08037), carrer Roger de Llúria, 124, 4r. 1a, amb 
indicació dels recursos procedents. 
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22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, en resolució de 
l’expedient núm. 2012/8170.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, de data 11/10/2012, 
que ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 11/10/2012, 
pel qual es sol·licita autorització d’obres d’estabilització de talús, a la carretera BV-
4406, del punt quilomètric 15+865 al 15+955, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Santa Maria de Merlès (Exp. núm. 2012/8170). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 03/12/2012, 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’estabilització de talús. 
 
Atès el que disposen l’article 101 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Les obres, restaran ben senyalitzades tant de dia com de nit seguint la instrucció 

de carreteres 8.3.I.C, 
 Es garantirà en tot moment l’estabilitat del talús, dels terrenys adjacents a la 

carretera i de l’ entramat a instal·lar. S’haurà de evitar la erosió d’aquest terrenys i 
el arrossegaments de terres fins el marge de la carretera. 

 S’evitarà que l’ escorrentia d’aigües superficials arribin a la carretera o als seus 
elements funcionals i que aquestes arrosseguin terres cap a la calçada i elements 
funcionals de la mateixa.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’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 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 relació amb el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, 
número de Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades 

 52/70 



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 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, en relació amb 
l’expedient número 2012/8170. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, SAU, autorització d’obres d’estabilització de talús, a la carretera BV-4406, 
del punt quilomètric 15+865 al 15+955, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Santa Maria de Merlès (Expedient número 2012/8170), 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 Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, SAU, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08017), carrer  
dels Vergós, 36-42,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Talamanca Gestió de Turisme Rural, SL, en resolució de l’expedient núm. 
2012/8181.- 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 Talamanca Gestió de Turisme Rural, S.L., de data 
16/10/2012, que ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 
19/10/2012, pel qual es sol·licita autorització d’instal·lació de rètols informatius, a la 
carretera BV-1221, del punt quilomètric 28+645 al 29+140, ambdós marges, tram no 
urbà, al terme municipal de Talamanca (Exp. núm. 2012/8181). 
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Atès l’informe tècnic emès, en data 20/11/2012, 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 retols 
informatius segons sol·licitud presentada. 
 
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb les següents condicions: 
 
 Es replantejarà la situació definitiva dels retols en presència del zelador d'aquesta 

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

suports aniran fora de la cuneta. 
 Els senyals sol·licitats seran de servei i estaran normalitzats.El cartell S-107 ha de 

ser genèric i no pot tenir cap informació adicional. 
 S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 

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

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

 Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a 
conseqüència d’un accident o d’altres.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
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; 94,92 €, 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 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 relació amb el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, 
número de Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades 
d’Àrees, de Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en 
favor de diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’empresa Talamanca Gestió de Turisme Rural, S.L., en relació amb 
l’expedient número 2012/8181. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’empresa Talamanca Gestió de 
Turisme Rural, S.L., autorització d’obres d’instal·lació de rètols informatius, a la 
carretera BV-1221, del punt quilomètric 28+645 al 29+140, ambdós marges, tram no 
urbà, al terme municipal de Talamanca (Expedient número 2012/8181), 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; 94,92 €, 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 a l’empresa Talamanca Gestió de Turisme 
Rural, S.L., amb domicili a efectes de notificacions a Talamanca (08278), carrer Nou, 
6,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la        
Sra. Mercè Roca Vilaseca, en resolució de l’expedient núm. 2012/9157.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer 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. Mercè Roca Vilaseca, de data 30/10/2012, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 16/11/2012, pel qual es sol·licita 
autorització de tala d'arbres, a la carretera BV-1310, del punt quilomètric 1+650 al 
2+150, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellcir (Exp. núm. 
2012/9157). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 14/12/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
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“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de Tala d'arbres. 
 
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 

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

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

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
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 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 relació amb 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 primera 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 Mercè Roca Vilaseca, en relació amb l’expedient número 2012/9157. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. Mercè Roca Vilaseca, 
autorització de tala d'arbres, a la carretera BV-1310, del punt quilomètric 1+650 al 
2+150, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellcir (Expedient 
número 2012/9157), 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. Mercè Roca Vilaseca, amb domicili a 
efectes de notificacions a Barcelona (08021), carrer Freixa, 45, 8è, 2a,  amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de La Garriga, en resolució de l’expedient núm. 2012/9619.- 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 La Garriga, de data 16/11/2012, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 26/11/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació de senyalització horitzontal i vertical de stop, a la 
carretera BP-1432, al punt quilomètric 32+900, ambdós marges, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de La Garriga (Exp. núm. 2012/9619). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 11/12/2012, 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 
senyalització horitzontal i vertical de stop. 
 
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: 
 
 La senyalització complirà amb les normes 8.1.I.C i 8.2.I.C. 
 El peticionari serà el responsable de la conservació d’aquesta instal·lació. 
 Els treballs estaran ben senyalitzats i no suposaran cap perill pels usuaris de la 

carretera. “ 
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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 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 relació amb 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 La Garriga, en relació amb l’expedient número 
2012/9619.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de La Garriga, 
autorització d’obres d’instal·lació de senyalització horitzontal i vertical de stop, a la 
carretera BP-1432, al punt quilomètric 32+900, ambdós marges, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de La Garriga (expedient 2012/9619) que s’hauran de 
dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les 
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de La Garriga, amb domicili a 
efectes de notificacions a La Garriga (08530),plaça de l'Església, 2, amb indicació dels 
recursos procedents. 
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26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 
2012/9669.- 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 Cerdanyola del Vallès, de data 08/11/2012, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 21/11/2012, pel qual 
es sol·licita autorització de neteja de massa forestal, a la carretera BV-1415, del punt 
quilomètric 3+750 al 4+300, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Cerdanyola del Vallès (Exp. núm. 2012/9669). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 14/12/2012, 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 neteja de massa 
forestal. 
 
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 

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

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

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’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. 
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Vist el que disposa 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 relació amb 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 Cerdanyola del Vallès, en relació amb l’expedient 
número 2012/9669.  
 
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 Cerdanyola del 
Vallès, autorització de neteja de massa forestal, a la carretera BV-1415, del punt 
quilomètric 3+750 al 4+300, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Cerdanyola del Vallès (Exp. núm. 2012/9669) 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 Cerdanyola del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Cerdanyola del Vallès (08290), Pl. Francesc 
Layret, s/n, amb indicació dels recursos procedents. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2012/9870.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer 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 Torelló, de data 03/12/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 05/12/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de construcció de rotonda, a la carretera BV-5224, del punt 
quilomètric 4+870 al 4+970, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Torelló 
(Exp. núm. 2012/9870). 
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Atès l’informe tècnic emès, en data 21/12/2012, 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 
rotonda. 
 
Atès el que disposa l’article 100 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es replantejarà la rotonda en presència del tècnic i del zelador de la zona. 
 Són necessaris senyals de stop a les incorporacions a la rotonda  dels vials 

laterals. 
 Es replantejarà la senyalització horitzontal en el terreny 
 Els serveis nous inclosos registres, aniran fora de calçada. Els serveis existents 

compliran en la mida del possible el Reglament de Carreteres.  
 En general, es compliran les recomanacions de disseny de rotondes. 
 Finalitzades les obres, l’Ajuntament tramitarà el corresponent expedient de 

mutació demanial en ordre a traspassar la calçada de l’anell de la rotonda  a la 
Diputació de Barcelona. 

 En tant no sigui efectiva la citada mutació demanial, l’Ajuntament serà 
responsable dels danys que es poguessin produir al trànsit o a terceres  persones 
en tot l’àmbit de la nova rotonda.” 

 
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 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, publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012 i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), en relació amb 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 primera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Torelló, en relació amb l’expedient número 2012/9870.  
 
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 Torelló, autorització 
d’obres de construcció de rotonda, a la carretera BV-5224, del punt quilomètric 4+870 
al 4+970, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Torelló (expedient 
2012/9870), 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 Torelló, amb domicili a efectes 
de notificacions a Torelló (08570), carrer Ges d'Avall, 5, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. X.P.B., en resolució de l’expedient núm. 2012/9710.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer 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. X.P.B., de data 22/11/2012, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 28/11/2012, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de neteja de massa forestal i poda d’arbres, a la carretera  C-1413b, del punt 
quilomètric 12+100 al 12+400, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Marti de Centelles (Exp. núm. 2012/9710). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 14/12/2012, 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 neteja de massa 
forestal i poda d’arbres. 
 
Atès el que disposa  l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb les següents condicions: 
 
 La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 

es permetran vehicles aturats a la mateixa a excepció dels moments en que es 
realitzi la càrrega de residus. 
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 No es permetrà l’emmagatzematge de residus en la franja de domini públic, és a 
dir, en una franja de 3 metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació. 

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
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 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 relació amb 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 primera 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 Sr. X.P.B., en relació amb l’expedient número 2012/9710. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. X.P.B., autorització d’obres de 
neteja de massa forestal i poda d’arbres, a la carretera C-1413b, del punt quilomètric 
12+100 al 12+400, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí de 
Centelles (Expedient número 2012/9710), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el 

 63/70 



plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. X.P.B., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXXXXXXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
29.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Salat, SA, en resolució de l’expedient núm. 2012/9074.- 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 Salat, SA, de data 26/10/2012, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació, en data 09/11/2012, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de construcció d'una estació de servei, a la carretera BP-4653, del punt 
quilomètric 6+200 al 6+320, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Olost 
(Expedient núm. 2012/9074). 
 
Atès l’informe desfavorable que, en data 28/11/2012, ha estat emès pels tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat del tenor literal següent: 
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció d'una 
estació de servei. 
 
Atès el que disposen els articles 116 i 119 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que: 
 
 Els accessos a aquesta estació de servei es troben a una distància inferior a 200 

metres de l’ intersecció de les carreteres BP-4653 i BV-4405.” 
 
Atès el que preveuen els articles 116 i 119  del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya:  
 
“Article 116 
 
Classificació 
 
Els accessos es classifiquen, segons el seu ús i intensitat de trànsit, tant si són 
directes com resultants d'un vial de connexió, en les categories següents: 
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a) Primera. Tenen aquesta categoria tots els accessos que generin més de 1.000 
vehicles/dia d'IMD i en qualsevol cas els de les estacions de servei. 
 
b) Segona. Tenen aquesta categoria tots els accessos que generin entre 100 i 1.000 
vehicles/dia d'IMD i en qualsevol cas les vies que connectin amb zones industrials, 
comercials, residencials i de serveis. 
 
c) Tercera. Vies o accessos amb IMD menor de 100 vehicles. 
 
Article 119 
 
Limitació per raó de distància respecte a altres accessos 
 
119.1 A les vies segregades i a les carreteres convencionals amb limitació d'accessos, 
la distància dels accessos autoritzables respecte d'altres accessos, ha de ser com 
mínim de 1.200 m. 
 
119.2 A la resta de vies convencionals, les distàncies mínimes dels accessos 
autoritzables de primera o segona categoria respecte a altres carreteres o accessos de 
similar categoria ha de ser de 200 m. Als trams urbans que no tinguin la condició de 
travessera i en els trams interurbans en què la velocitat de recorregut sigui menor de 
50 km/h. aquesta distància pot reduir-se a 50 m. 
 
119.3 La distància mínima dels accessos autoritzables de tercera categoria respecte a 
altres accessos d'igual o superior categoria, ha de ser de 50 m. 
 
119.4 No s'admetrà cap accés en els carrils de canvi de velocitat ni tampoc 200 m 
abans i després dels trams especials, com túnels, obres de pas de més de 100 m de 
longitud, bifurcacions, llits de frenat, etc. 
 
119.5 Totes les distàncies a què fa referència el present article s'han de mesurar entre 
les dues seccions transversals en què la via d'incorporació o de canvi de velocitat pel 
mateix sentit de circulació tingui una amplada d'1,50 m.” 
 
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 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 relació amb 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 desfavorable que han emès els 
tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d'aquesta 
Diputació, amb motiu de la sol·licitud formulada per Salat, SA, en relació amb 
l'expedient número 2012/9074 que es transcriu en la part expositiva del present 
Dictamen. 
 
Segon.- Denegar, en conseqüència, a Salat, SA, l’autorització per a les obres de 
construcció d'una estació de servei, a la carretera BP-4653, del punt quilomètric 6+200 
al 6+320, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Olost (Expedient 
2012/9074). 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a Salat, SA, amb domicili a Barcelona (08012), 
carrer Bonavista, 15, amb indicació dels recursos procedents. 
 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
30.- Decret de la Presidència, de 21 de desembre de 2012, que resol aprovar 
la segona pròrroga del termini d’execució de les obres del projecte de 
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu 
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
Vist el Dictamen 199/09 aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre 
de 2009, pel qual s’acceptava a través dels serveis propis de l’Àrea d’Infraestructures 
Urbanisme i Habitatge la delegació de funcions i competències pròpies necessàries per 
la licitació, adjudicació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte en relació a 
les obres de  “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, segons acord 
del Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges adoptat en sessió celebrada el 
5 d’octubre de 2009. 
 
Atès que es va procedir a la contractació d’aquestes obres, mitjançant acord del Ple de 
la Diputació de Barcelona, en data 26 de novembre de 2009, posteriorment adjudicades 
definitivament a l’empresa UTE Cau Ferrat pel dictamen número 115/10, aprovat pel 
Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió de data 18 de desembre de 2009, 
amb un import de sis milions tres-cents cinquanta-dos mil cinc-cents cinquanta-vuit 
euros amb seixanta-tres cèntims, (6.352.558,63) € i el corresponent contracte 
administratiu signat en data 20 de maig de 2010. 
 
Atès que en data 1 de juny de 2010 es va procedir a la comprovació del replanteig i es 
va signar l’acta d’inici d’obra. 
 
Vist el dictamen 90/11, aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió 
de data 29 d’abril de 2011, mitjançant el qual s’aprova l’acta de preus contradictoris de 
les obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt 
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d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges” i 
la corresponent addenda al contracte signada en data 10 de maig de 2011. 
 
Vist el dictamen 786/11, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
reunida en sessió de data 22 de desembre de 2011, mitjançant el qual s’aprova la 
suspensió parcial i temporal de les obres i suspensió del termini d’execució del que se’n 
deriva, relatiu a les obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del 
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de 
Sitges”. 
 
Vist el dictamen 787/11, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
reunit en sessió de data 22 de desembre de 2011, mitjançant el qual s’aprova l’acta de 
preus contradictoris número dos de les obres del projecte de “Restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges” i la corresponent addenda al contracte 
signada en data 23 de gener de 2012, on s’aprova un increment dels terminis 
d’execució del contracte en atenció a la modificació soferta, ampliant el termini final de 
l’execució de l’obra en 10 mesos i set dies el Cau Ferrat, 8 mesos Can Rocamora i 6 
mesos el Museu Maricel de Mar, sent la nova data de finalització de l’obra 30 de juny 
del 2012. 
 
Per acord núm. 24/12, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
reunida en sessió de data 26 de gener de 2012, es va aprovar l’inici del procediment 
administratiu per a la redacció del Projecte reformat, i es va autoritzar la Direcció 
facultativa per a la redacció del esmentat Projecte reformat d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 217.3 de Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, aplicables 
al cas per raons temporals, en relació amb les previsions contingudes a la Disposició 
transitòria primera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
actualment recollides amb idèntic contingut en l’article 234.3) del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
Per decret núm. 578/12 aprovat pel Vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, en data 7 de febrer de 2012, es va aprovar la modificació 
del contracte de serveis per a la Direcció integrada de les obres de “Restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges” consistent en la Redacció del Projecte 
Reformat de del “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, en relació 
amb allò establert a l’article 217.3 de Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, 
aplicables al cas per raons temporals, en relació a les previsions contingudes a la 
Disposició transitòria primera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
actualment recollides amb idèntic contingut en l’article 234.3) del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
El projecte Reformat del projecte de les obres de “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del 
Cau Ferrat de Sitges”, es va aprovar inicialment pel Consell General del Consorci del 
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Patrimoni de Sitges, en data 14 de juny de 2012, amb un pressupost de 6.998.579,66 €, 
que aplicat el 18% d’IVA d’ 1.259.744,33 €, resulta un import total de 8.258.324 €. 
L’import líquid addicional del projecte reformat, amb la baixa ofertada pel contractista i 
incorporada en el preu d’adjudicació, suposa un import de 778.827’92 €. Un cop sumada 
la xifra de 163.553’87 €, que és el resultat d’aplicar el tipus d’IVA del 21 % a l’import 
líquid addicional, ofereix un import total de 942.381,78 €. 
 
L’esmentat projecte d’obres aprovat, va estar sotmès al tràmit d’informació pública 
durant un període de 15 dies hàbils (anunci publicat en el BOPB de 28 de juny de 2012), 
finalitzant aquest període el dia 16 de juliol de 2012, sense haver-se presentat cap 
al·legació,  per la qual cosa va restar aprovat definitivament. 
 
Mitjançant l’acta signada en data 19 de juliol de 2012, pel Sr. Josep Solé Arqués, 
Gerent de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, 
que actua com a representant de la Diputació de Barcelona, i pel Sr. Daniel Gracia 
Clua, com a representant de la UTE CAU FERRAT, el Sr. Daniel Gracia Clua 
manifestà el seu acord amb el Projecte reformat i en conseqüència es comptava amb 
la seva conformitat per a la tramitació administrativa escaient. 
 
Vist el dictamen 392/12, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
reunit en sessió de data 28 de juny de 2012, mitjançant el qual s’aprova el dictamen que 
proposa aprovar la prorroga del termini d’execució de les obres del projecte de 
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel, 
Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”  no afectades a la suspensió parcial 
aprovada per dictamen número 786/2011, establint com a nou termini d’execució el 31 
de desembre de 2012. 
 
Vist que per acord núm. 485/12, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, reunida en sessió de data 26 de juliol de 2012, es va aprovar la proposta de 
modificació del contracte relatiu a les obres del projecte de “Restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, adjudicades a l’empresa UTE Cau Ferrat, 
condicionada a l’emissió per part de la Comissió Jurídica Assessora, del dictamen previ 
a la modificació del contracte en tant que aquest resulta d’un import superior a 
6.000.000€. 
 
Atès que en data 28 de juliol de 2012 es va remetre la notificació del present acord a la 
Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per tal que es 
derivés l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora; per tal que emetés dictamen 
preceptiu, en atenció a allò disposat a l’article 195.3.b) de la Llei 30/2007, de Contractes 
del Sector Públic, aplicable al cas per raons temporals, en relació amb les previsions 
contingudes a la Disposició transitòria primera del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Vist que la Comissió Jurídica Assessora no ha emès el corresponent dictamen en 
relació a la proposta de modificació del contracte relatiu a les obres del projecte de 
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de 
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, i per tant, no es pot procedir per 
part de la Diputació de Barcelona a l’aprovació de la modificació del contracte relatiu a 
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les obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt 
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges” 
 
Vist que el procediment de la modificació del contracte d’obres motivat per l’aprovació 
del projecte reformat del de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt 
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, 
encara està pendent d’aprovació, mantenint-se per tant les circumstàncies que van 
motivar l’aprovació de la pròrroga aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en data 28 de juny de 2012, per dictamen 392/12, es proposa ampliar el 
termini d’obra fins en tres mesos comptadors des de l’1 de gener del 2013,  sense que 
el retard pugui ser imputat al contractista. 
 
Atès el que disposa l’article 100.2 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre que 
aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 197.2 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, aplicables al cas 
per raons temporals, en relació a les previsions contingudes a la Disposició transitòria 
primera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, actualment recollits 
amb idèntic contingut en l’article 213.2) del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que 
motiven la pròrroga del contracte. 
 
Vist el que disposa l’art. 34.1.i) de la Llei de Bases de Règim Local, relatiu a l’exercici 
per la Presidència, en cas d’urgència, de les funcions en matèria de competència de la 
Junta de Govern, donant compte de les resolucions que n’adopti a la següent sessió 
de l’òrgan col·legiat corresponent. 
 
Vist l’apartat 3.1.d) 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, que atribueix a la Junta de Govern la competència sobre 
aprovació, entre altres, dels acords relatius a les pròrrogues de contractes. 
 
En virtut de tot això  es proposa el següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Aprovar la segona pròrroga del termini d’execució de les obres del projecte de 
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de 
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, no afectades a la suspensió 
parcial aprovada per dictamen número 786/11, aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, reunida en sessió de data 22 de desembre de 2011, establint 
com a màxim un termini de 3 mesos comptadors des de l’1 de gener del 2013, sense 
que aquest retard pugui ser imputat al contractista. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’ UTE CAU FERRAT, amb CIF U65316192. 
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Tercer.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que se celebri del la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, als efectes de la seva ratificació. 
 
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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