
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
 
 
Data:    25 d’abril de 2013 
Caràcter:   Ordinària 
Hora començament:   11:15 hores del matí 
Hora d’acabament:  11:30 hores del matí 
Lloc de la reunió:  Sala Prat de la Riba 
 
PRESIDENT 
 
Excm.   Sr.  Salvador Esteve i Figueras 
 
DIPUTATS 
 
Il.lm.     Sr.   Ferran Civil i Arnabat 
Il.lma.   Sra. Mercè Conesa i Pagès 
Il.lm.     Sr.   Joaquím Ferrer i Tamayo 
Excm.  Sr.   Antoni Fogué i Moya 
Il.lm.     Sr.   Carles Rossinyol i Vidal 
Il.m.  Sr.   Joan Roca i Lleonart 
Il.lm.     Sr.   Jordi Subirana i Ortells 
Il.lm.     Sr.   Josep Salom i Ges 
Il.lma.   Sra. Mireia Solsona i Garriga   
Il.lm.     Sr.   Josep Oliva i Santiveri 
Il.lm.     Sr.   Joan Puigdollers i Fargas 
Il.lma.   Sra. Mireia Hernández i Hernández 
Il.lm.     Sr.   Andreu Carreras i Puigdelliura 
Il.lma.   Sra. Mercè Rius i Serra 
Il.lm.     Sr.   Ramon Castellano Espinosa 
 
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 
Il.lm.     Sr.   Ramon Riera Bruch 





3/116 

8.- Decret de la Presidència, de 9 d’abril de 2013, de compareixença davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 
5/2013-D, interposat per Reale Seguros Generales S.A. 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 BV-1248, a causa de la col·lisió 
amb un porc senglar que va irrompre de manera sobtada a la calçada. 
 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
9.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable 
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona, que desestima el recurs núm. 202/2011, interposat per J.A.R.M. contra 
la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-4601, a causa de l’existència 
de gel a la calçada. 
 
10.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable 
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 13 de Barcelona, que 
desestima la demanda  d’incapacitat permanent total derivada d’accident laboral núm. 
240/2012 interposada per S.G.Q. contra Activa Mutua 2008, Diputació de Barcelona, 
Institut Nacional de la Seguretat Social i Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
11.- Dictamen que proposa l’aprovació de la minuta de model de conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província que 
vulguin participar en la “Plataforma Local Med: governança local a la 
mediterrània/Marroc”. 
 
Coordinació de Concertació i Assistència Local 
 
12.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un Conveni de Col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.  
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
13.- Dictamen que proposa fixar el tipus d’interès a subvenir durant l’exercici 2013 i el 
tipus d’interès d’actualització dins del Programa de Crèdit Local. 
 
14.- Dictamen que proposa la resolució del procés de selecció de l’entitat financera 
amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2013-
2014. 
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Caixa de Crèdit 
 
15.- MONTMELÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Aigua i enllumenat pl. 
Constitució i c/Cucurny” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
16.- Dictamen que proposa reduir l’import de set mil nou-cents cinquanta-dos euros 
amb quaranta-quatre cèntims (7.952,44) € de l’ajut atorgat per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data 10 de desembre de 2009 en el marc del 
Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 al Consell 
Comarcal del Barcelonès per l’actuació “F1 senyalització de la Ronda Verda”. 
 
17.- Dictamen que proposa reduir l’import de seixanta-un mil cent seixanta-quatre 
euros amb vuitanta-tres cèntims (61.164,83) € de l’ajut atorgat per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data 9 de juny de 2011 en el marc del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 al Consell Comarcal del 
Barcelonès per l’actuació “F2 senyalització de la Ronda Verda”.  
 
18.- Dictamen que proposa aprovar l’addenda al conveni de col·laboració vigent, signat 
el 5 de juliol de 2012 entre la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de 
Serveis de Turisme, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona, 
per a la promoció turística de la “Destinació Barcelona: una oportunitat”.  
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Convenis de col·laboració 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Vic, als efectes del traspàs de titularitat a l’Ajuntament del tram de la 
carretera BV-4316 entre els p.k. 0,000 i 0,780 i de l’execució de les obres de millora de 
la urbanització de la carretera BV-4316 entre el p.k. 0,000 i 0,380. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Dosrius, als efectes del traspàs de titularitat a l’Ajuntament del tram de 
la carretera BV-5101 entre els p.k. 4,390 i 5,102 i de l’execució de les obres de millora 
de la calçada del vial municipal que actua com a variant, anomenada Ronda de Dalt. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, als efectes del traspàs de titularitat a 
l’Ajuntament del tram de la carretera BV-5001 entre els p.k. 1,500 i 3,015 i de 
l’execució de les obres de millora de la urbanització de “Remodelació de l’avda. de la 
Generalitat entre la plaça Catalunya i la Rambla de Sant Sebastià. BV-5001 del p.k. 
2,040 al 2,410” i de “Remodelació del passeig Llorenç Serra entre la Rambla de Sant 
Sebastià i l’avda. de Santa Coloma. BV-5001 del p.k. 2,410 al 2,665”. 
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22.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, als efectes de l’execució de les obres del projecte 
constructiu d’”Arranjament del talús de la carretera BV-1604, entre els p.k. 1,780 i 
2,026, a Parets del Vallès”. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar els convenis tipus de vigilància i prevenció 
d’incendis a desenvolupar en la xarxa de parcs, en relació amb el dispositiu de 
vehicles de primera intervenció, a desenvolupar en els parcs que gestiona la Diputació 
de Barcelona amb els ajuntaments. Any 2013. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Federació 
d’ADF del Bages que participa al Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 
2013, per un import de cent catorze mil sis-cents trenta-quatre euros amb tretze 
cèntims (114.634,13) €. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2013 del Pla Marc 
de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per un import de cent 
un mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb cinc cèntims (101.845,05) €. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del Programa anual per a l’any 
2012 amb l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- Minuta de l’Acta.-  Pel Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta 
corresponent a la sessió ordinària del dia 11 d’abril de 2013, es pregunta si existeix 
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen de la Presidència que proposa la modificació de la designació de 
representants en la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la demarcació 
de Barcelona, i en la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya 
Central.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes 
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts i, 
d’acord amb ells i amb la competència que la legislació de règim local atorga al Ple per 
efectuar la designació d’aquests representats, correspon dir en favor de quines 
persones s’atorga aquesta representació. 
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La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes de referència correspon, com s’ha dit, llevat que s’hagi delegat la 
competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article 
33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es 
remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum 
especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va 
aprovar la designació inicial de representants en diversos organismes, la sessió de 
data 26.7.2011, es va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la 
Junta de Govern la designació de representants en el supòsits en que originàriament 
la competència correspongui al Ple, i sempre que sigui delegable, a excepció de la 
primera designació. 
 
Així, l’article 8 de la Llei catalana 26/2010 de 3 d’agost, pel qual es regula el règim 
jurídic i el procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, admet la 
possibilitat que els òrgans administratius puguin delegar l’exercici de les competències 
que tingui atribuïdes entre altres òrgans de la mateixa administració, encara que en 
depenguin jeràrquicament, així com a favor dels organismes i les entitats públiques 
vinculades o dependents d’aquelles.  
 
Igualment, l’art. 13 de la llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu la mateixa 
possibilitat de delegació, i en els mateixos termes, afegint en quines situacions no serà 
possible fer ús de la delegació, sense que entre aquestes es trobi la designació de 
representants en altres Ens. 
 
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període 
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant 
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans, 
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Deixar sense efecte la proposta de nomenament de la Sra. Mª C. Mireia 
Hernández Hernández, com a titular, efectuada per la Junta de Govern en data 
28.2.2013 (ref. JG 37/13) i del Sr. Pere Izquierdo Tugas, com a suplent,  efectuada per 
la Junta de Govern en data 10.11.2011 (ref. JG 640/11) en la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural de la demarcació de Barcelona. 
 
La Sra. Marta Alòs López substituirà la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández en 
la representació que ostentava fins ara. 
 
La Sra. Aurèlia Cabot Mota substituirà el Sr. Pere Izquierdo Tugas en la 
representació que ostentava fins ara. 
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En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els 
estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
Proposar a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya que nomeni la Sra. Marta Alòs López, Coordinadora en matèria de 
Cultura, com a vocal titular en representació de la Diputació de Barcelona en la 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, i en substitució, per 
absència, de la persona titular esmentada,  la Sra. Aurèlia Cabot Mota, com a 
suplent , d’acord amb els articles 1.2 i 4 del Decret 276/2005, de 27 de desembre, 
de les Comissions territorials del patrimoni cultural, en la redacció donada pel 
Decret 35/2010, de 9 de març, de segona modificació del Decret 276/2005, de 27 
de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural i de creació de la 
Comissió territorial del patrimoni cultural de la ciutat de Barcelona. 

 
Segon.-  Deixar sense efecte la proposta de nomenament de la Sra. Mª C. Mireia 
Hernández Hernández, com a titular, efectuada per la Junta de Govern en data 
28.2.2013 (ref. JG 37/13) i del Sr. Carles Vicente Guitart, com a suplent,  efectuada per 
la Junta de Govern en data 10.11.2011 (ref. JG 640/11) en la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural de la Catalunya Central. 
 
La Sra. Marta Alòs López substituirà la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández en 
la representació que ostentava fins ara. 
 
La Sra. Aurèlia Cabot Mota substituirà el Sr. Carles Vicente Guitart en la 
representació que ostentava fins ara. 
 
En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els 
estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 
 

Proposar a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya que nomeni la Sra. Marta Alòs López, Coordinadora en matèria de 
Cultura, en representació de la Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial 
del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central, i en substitució, per absència, 
de la persona titular esmentada, la Sra. Aurèlia Cabot Mota, com a suplent, 
d’acord amb els articles 1.2 i 4 del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les 
Comissions territorials del patrimoni cultural, en la redacció donada pel Decret 
35/2010, de 9 de març, de segona modificació del Decret 276/2005, de 27 de 
desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural i de creació de la 
Comissió territorial del patrimoni cultural de la ciutat de Barcelona. 

 
Tercer.- Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les 
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat, 
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es 
modifiquin abans.  
 
Quart.- Notificar els acords precedents a la Direcció General del Patrimoni Cultural de 
la Generalitat de Catalunya  i a les persones afectades, per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
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3.- Decret de la Presidència, de 25 de març de 2013, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el procediment abreujat 
núm. 33/2013-V, interposat per Allianz Companyia de Seguros y Reaseguros 
contra el decret que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir 
lloc a la carretera BV-2122, a causa de la col·lisió amb una pedra que es trobava 
a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 33/2013-V, 
procediment abreujat, interposat per Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros  
contra el Decret, de data 5 de novembre de 2012, que va desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l'accident de 
circulació que va tenir lloc el dia 29 de gener de 2012 a la carretera BV-2122 a causa 
de la col·lisió amb una pedra que es trobava al mig de 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 perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 33/2013-V, procediment abreujat, interposat 
per Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros  contra el Decret, de data 5 de 
novembre de 2012, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats de l'accident de circulació que va tenir lloc el 
dia 29 de gener de 2012 a la carretera BV-2122 a causa de la col·lisió amb una pedra 
que es trobava al mig de la calçada. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
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que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
4.- Decret de la Presidència, de 25 de març de 2013, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona en el recurs núm. 49/2013-
D, interposat per J.G.G. contra l’acord que rectifica d’ofici l’errada material 
detectada en l’acord d’autorització per a la instal·lació de rètols a la carretera BV-
2127, al terme municipal de Vilobí del Penedès.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 49/2013-D, 
procediment ordinari, interposat pel senyor J.  D. C. G.  contra l'acord, de data 12 de 
setembre de 2012, de la Junta de Govern que va rectificar d'ofici l'errada material 
detectada en l'acord de la Junta de Govern, de data 24 de febrer de 2011, 
d'autorització per a la instal·lació de rètols a la carretera BV-2127, al terme municipal 
de Vilobí del Penedès. 
 
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 perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona 
en el  recurs contenciós administratiu núm. 49/2013-D, procediment ordinari, interposat 
pel senyor J. D C. G.  contra l'acord, de data 12 de setembre de 2012, de la Junta de 
Govern que va rectificar d'ofici l'errada material detectada en l'acord de la Junta de 
Govern, de data 24 de febrer de 2011, d'autorització per a la instal·lació de rètols a la 
carretera BV-2127, al terme municipal de Vilobí del Penedès. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
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Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
6.- Decret de la Presidència, de 27 de març de 2013, de compareixença davant el 
Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Sant Feliu de Llobregat en el procediment 
d’expedient de domini per excés de cabuda núm. 23/2013-A, instat per M.P.G.N. i 
altres.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda 
donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat de 1a. Instància núm. 1 de Sant Feliu de LLobregat ha adreçat una citació a la 
Diputació de Barcelona, de data 12 de març de 2013  i registrada d’entrada a la 
Corporació el dia 19 de març de 2013, per comparèixer en el procediment d’expedient 
de domini per excés de cabuda núm. 23/2013-A, instat per la senyora M. P. D. G. N. i 
els senyors F. J. D. G. N. i J. R. D.G. N., el quals manifesten ser propietaris de la Finca 
inscrita en el Registre de la Propietat núm. x de xxx, volum x, llibre x, foli x, finca 
núm.x. 
 
El Jutjat, en virtut de l’establert per l’art. 201, 3ª de la Llei Hipotecaria, per Providència 
de 6 de febrer de 2012, ha donat trasllat de la demanda al Ministeri Fiscal i als titulars 
limítrofs, entre els quals es troba aquesta Excma. Diputació de Barcelona, per tal que 
en el termini de 10 dies, compareguin i al·leguin el que al seu dret convingui. 
 
L’excés de cabuda que els actors pretenen, podria afectar finques propietat de la 
Diputació de Barcelona o carreteres gestionades per la mateixa, per la qual cosa és 
procedent comparèixer en aquest procediment judicial, en defensa dels interessos de 
la Corporació. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, escau comparèixer davant el Jutjat 
esmentat i designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General perquè, 
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el procediment de 
referència. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Sant Feliu de 
LLobregat en el procediment d’expedient de domini per excés de cabuda núm. 
23/2013-A, instat per la senyora M. P. D. G. N. i els senyors F. J. D. G. N. i J. R. D. G. 
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N., el quals manifesten ser propietaris de la Finca inscrita en el Registre de la Propietat 
núm. x de xxx, volum x, llibre x, foli x, finca núm. x. 
 
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i  d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment esmentat. 
 
7.- Decret de la Presidència, de 9 d’abril de 2013, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona en el procediment abreujat 
núm. 85/2013-A, interposat per F.M.C., funcionari de la Diputació, pel qual 
impugna la nòmina corresponent al mes de desembre de 2012 per la falta 
d’abonament de la paga extraordinària i paga addicional del complement 
específic.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha dictat un Decret, de data 13 
de març de 2013, que admet a tràmit el recurs contenciós administratiu promogut pel 
senyor F. M. C., funcionari d’aquesta corporació, contra la Diputació de Barcelona, pel 
qual impugna la nòmina corresponent al mes de desembre de 2012 per la falta 
d’abonament de la paga extraordinària i paga addicional del complement específic. 
 
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 perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona 
en el  recurs contenciós administratiu núm. 85/2013-A, procediment abreujat, 
interposat pel senyor F. M. C. contra la Diputació de Barcelona, pel qual impugna la 
nòmina corresponent al mes de desembre de 2012 per la falta d’abonament de la paga 
extraordinària i paga addicional del complement específic. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
8.- Decret de la Presidència, de 9 d’abril de 2013, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el procediment abreujat 
núm. 5/2013-D, interposat per Reale Seguros Generales S.A. 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 BV-1248, a causa 
de la col·lisió amb un porc senglar que va irrompre de manera sobtada a la 
calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 5/2013-D, procediment abreujat, interposat per Reale Seguros Generales  S.A., 
contra el Decret, de data 31 d'octubre de 2012, que va desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l'accident de 
trànsit que va tenir lloc el dia 6 d'octubre de 2011, a la carretera BV-1248 a causa, 
segons el reclamant, de la col·lisió amb un porc senglar que va irrompre sobtadament 
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 26 de març de 2013, 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. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
5/2013-D, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona per 
Reale Seguros Generales  S.A., contra el Decret, de data 31 d'octubre de 2012, que 
va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials derivats de l'accident de trànsit que va tenir lloc el dia 6 d'octubre de 2011, a 
la carretera BV-1248 a causa, segons el reclamant, de la col·lisió amb un porc senglar 
que va irrompre sobtadament a la calçada. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 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. 5/2013-D, 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. 
 
9.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 202/2011, 
interposat per J.A.R.M. contra la desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va 
tenir lloc a la carretera BV-4601, a causa de l’existència de gel 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. 12 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment ordinari núm. 202/2011, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per J.A.R.M. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 10 de març 
de 2011, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel 
recurrent en relació amb els danys materials i personals derivats de l’accident que va 
tenir lloc al PK 15,5 de la carretera BV-4601,  a causa de l’existència de gel 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. 
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona en el procediment ordinari núm. 202/2011, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat per J.A.R.M. contra la resolució, de 10 de març de 
2011, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial que el recurrent va 
formular en relació amb els danys materials i personals derivats de l’accident que va 
tenir lloc al PK 15,5 de la carretera BV-4601,  a causa de l’existència de gel 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. 12 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
10.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 13 de 
Barcelona, que desestima la demanda  d’incapacitat permanent total derivada 
d’accident laboral núm. 240/2012 interposada per S.G.Q. contra Activa Mutua 
2008, Diputació de Barcelona, Institut Nacional de la Seguretat Social i Tresoreria 
General de la Seguretat Social.- 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 Social núm. 13 de Barcelona ha dictat una sentència en el procediment 
d’incapacitat permanent núm. 240/2012, que desestima la demanda interposada per 
S.G.Q. contra Activa Mutua 2008, Diputació de Barcelona, Institut Nacional de la 
Seguretat Social i Tresoreria General de la Seguretat Social, mitjançant la qual 
sol·licitava la declaració d’incapacitat permanent total derivada d’accident de treball, fet 
que es va produir quan prestava els seus serveis com a auxiliar de geriatria i que li va 
deixar com a seqüeles una limitació de la mobilitat del canell en menys del 50%. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten a la referida sentència, 
s’entén acreditat que les seqüeles derivades del referit accident  no limiten el 
treballador per a la realització dels seus treballs fonamentals, i que només li causen 
una disminució en la seva professió habitual sense impedir-li realitzar les tasques 
habituals. 
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Social núm. 13 de Barcelona, en el 
procediment d’incapacitat permanent total núm. 240/2012, que desestima la demanda 
interposada per S.G.Q. contra Activa Mutua 2008, Diputació de Barcelona, Institut 
Nacional de la Seguretat Social i Tresoreria General de la Seguretat Social, mitjançant 
la qual sol·licitava la declaració d’incapacitat permanent total derivada d’accident de 
treball, ja que queda acreditat que les seqüeles derivades de l’esmentat accident no el 
limiten per a la realització de les seves tasques professionals fonamentals. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Social núm. 13 de Barcelona als efectes 
legals oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
11.- Dictamen que proposa l’aprovació de la minuta de model de conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província 
que vulguin participar en la “Plataforma Local Med: governança local a la 
mediterrània/Marroc”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
I.-  ANTECEDENTS 
 
En sessió de data 24 de novembre de 2011, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Centre 
Marocain de Recherche et Développement (en endavant, CMRD), per import de cent 
quaranta-un mil cinc-cents quaranta-dos euros amb vuitanta cèntims (141.542,80), per 
col·laborar en el finançament del projecte “Plataforma Local Med: governança local a la 
mediterrània/Marroc” (AJG 673/11). 
 
En el mateix acte va ser aprovat el conveni específic de col·laboració regulador de 
l’esmentada subvenció que, una vegada signat per les parts, està vigent des del 19 de 
desembre de 2011 (conveni 1306/11). En sessió de data 12 de setembre de 2012 la 
Junta de Govern de la corporació va aprovar (AJG 508/12) una addenda modificativa 
del període d’execució del projecte subvencionat conforme a la qual, aquest 
s’executarà fins el 31 de desembre de 2013. 
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La Plataforma Local Med-Marroc té com a objectius promoure l’aprenentatge i 
sistematitzar experiències en l’àmbit de les polítiques públiques locals per a la 
promoció de la cohesió social i ofereix un espai de diàleg entre ajuntaments de la 
província de Barcelona i comunes del nord del Marroc.  
 
És per aquesta raó que diversos ajuntaments de la província han manifestat el seu 
interès en adherir-se a la plataforma i, amb la finalitat de formalitzar aquesta adhesió, 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament proposa l’aprovació d’una minuta del 
model de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els esmentats 
ajuntaments. 
 
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 i els ajuntaments de la 
província de Barcelona està inclosa en la previsió de l’article 4.1.c) del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.  
 

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 atès que es proposa l’aprovació d’una minuta de conveni de col·laboració 
destinada tots aquells ajuntaments de la província que estiguin interessats en la 
participació en el projecte Plataforma Local Med-Marroc, i que, per tant, estem davant 
un conveni tipus referit a una pluralitat de destinataris i resulta d’aplicació l’apartat 
3.4.i.2) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB, de data 19 de febrer de 2013. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la minuta de model de conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els ajuntaments de la província de Barcelona per adherir-se al projecte 
“Plataforma Local Med: governança local a la mediterrània/Marroc” subvencionat per la 
Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24 de 
novembre de 2011 (AJG 673/11), el text literal de la qual és el següent: 

 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ADHESIÓ DE MUNICIPIS DE LA 
DEMARCACIÓ DE BARCELONA A LA PLATAFORMA LOCAL MED-MARROC 

 
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 
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Figueras, a tenor de les competències conferides pel Text Refós 1/2013 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, l’Ajuntament de (...), amb domicili a (...) i NIF (...), representada pel seu President, (...), 
i assistit pel/r la Secretari/ària General, (...); 
 
ANTECEDENTS 
 
L’espai Mediterrani és, cada vegada més, una prioritat geopolítica, de relacions 
econòmiques i demogràfiques, i la immigració del sud al nord una de les fites més rellevants 
d’aquests fluxos de relació. La asimetria entre el nord i el sud de la Mediterrània pel que fa a 
desenvolupament socioeconòmic és un dels problemes més greus que té la regió. Els fluxos 
migratoris han generat un espai d’interacció, de vincles socials i culturals cada vegada més 
rellevants. Alhora, s’intensifiquen les relacions de cooperació al desenvolupament del sector 
públic i de les ONG, els intercanvis comercials i les inversions d’empreses al nord del 
Marroc, així com una incipient participació de les ciutats i dels governs locals en aquesta 
dinàmica. 
 
En aquest context cal destacar la important transformació institucional que està vivint el 
Marroc, que apunta a la descentralització i l’enfortiment dels governs locals, històricament 
absents en les polítiques de desenvolupament com a institució de proximitat. Aquesta 
tendència en el marc legislatiu requereix l’enfortiment de les estructures municipals i de les 
capacitats per liderar processos de desenvolupament local. Alhora, els governs municipals 
de Catalunya i d'Espanya augmenten les seves iniciatives per generar vincles de cooperació 
directa amb governs municipals del Marroc, especialment amb aquelles ciutats d’origen dels 
immigrants residents als seus municipis. Però també motivades per la construcció de 
polítiques públiques de cooperació al desenvolupament centrades en l’enfortiment de les 
polítiques municipals i en la millora de les capacitats de gestió dels seus homòlegs 
marroquins. Els intercanvis, l’aprenentatge compartit i la reciprocitat institucional, s’obren 
com les nostres perspectives de cooperació internacional. 
 
Tant des de Diputació de Barcelona com des dels ajuntaments de la demarcació de 
Barcelona existeix una clara voluntat  d’establir vincles de cooperació entre institucions i 
municipis mediterranis. Aquesta voluntat es veu reforçada per la necessitat de crear 
aliances amb els territoris dels que prové gran part de la nova ciutadania dels nostres 
municipis. 
 
L’interès per aquest territori i per la dinàmica de cooperació descentralitzada en xarxa ha 
portat a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament a impulsar la generació d’un espai de 
partenariat amb el Marroc, el projecte Plataforma Local Med-Marroc.   
 
La Plataforma Local Med-Marroc ofereix un espai de diàleg entre ajuntaments de la 
demarcació de Barcelona i comunes del nord del Marroc. Te com a objectius promoure 
l’aprenentatge i sistematitzar experiències en l’àmbit de les polítiques públiques locals per a 
la promoció de la cohesió social. 
 
El projecte Plataforma Local Med-Marroc compta com a soci al Marroc amb el Centre 
Marocain de Recherche et Développement (en endavant, CMRD), una organització que 
defensa un model de desenvolupament que alterna la investigació i l’acció sobre el terreny 
en la promoció del desenvolupament local. Des de la seva creació, CMRD ha col·laborat en 
importants projectes de descentralització i de reforç dels governs locals, principalment 



19/116 

vinculats a la regió del Nord del Marroc. CMRD compta amb un reconegut equip d'experts 
amb una llarga trajectòria en desenvolupament local. 
 
El projecte Plataforma Local Med-Marroc preveu, per a la implementació d’activitats clau, la 
participació dels ajuntaments de la província de Barcelona. Així mateix, es comptarà amb el 
suport i participació de l’associació Projecte Local (Barcelona) per a la implementació i 
seguiment d’algunes de les activitats. Aquest projecte a més té l’objectiu de ser una 
plataforma oberta a la participació dels municipis i també d’altres actors que puguin 
contribuir a la consecució dels seus objectius.  
 
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 la Diputació de Barcelona i 
l’ajuntament de (nom ajuntament), així com de les possibles addendes que es formalitzin en 
el futur, per a l’adhesió del municipi al projecte Plataforma Local Med-Marroc. 
 
SEGON.- COMPROMISOS ESPECÍFICS 
 
Amb la finalitat de donar compliment a l’objecte del conveni, la Diputació de Barcelona posa 
a l’abast del municipi el projecte “Plataforma LocalMed Marroc”, a fi d’enriquir-lo amb la seva 
participació.  
 
Per la seva banda, l’ajuntament de (nom ajuntament) participarà en les activitats del 
projecte, aportant el seu coneixement i experiència sobre la planificació i gestió de les 
polítiques públiques locals i serveis, entre d’altres. 
 
TERCER.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Les parts integraran una Comissió de Seguiment del conveni de col·laboració, conformada 
per un representant de la Diputació de Barcelona i un representant de l’ajuntament, que 
tindrà les funcions següents: 

 
I. Elaborar un Pla de Treball conjunt; i 
 
II. Avaluar el compliment i fer el seguiment dels compromisos adoptats en el present 

conveni.  
 

La Comissió es reunirà trimestralment així com quan 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. 
 



20/116 

En qualsevol cas, les parts afectades tindran dret a resarcir-se dels danys produïts i a una 
indemnització pels perjudicis que hagin pogut estar ocasionats. 
 
CINQUÈ.- Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni pot extingir-se por les causes següents: 

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

excepte en el cas que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen 
les relacions de col·laboració.  

 
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 fins a la finalització de l’execució del projecte Local Med-Marroc. 
 
El conveni podrà ser prorrogat previ acord, per escrit, de totes 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. 
 
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 
duplicat i a un sol efecte, en els llocs i dates que seguidament s’indiquen.” 

 
Segon.- Notificar els acords precedents, relatius a l’aprovació de la minuta de model 
de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la 
província de Barcelona per adherir-se al projecte “Plataforma Local Med: governança 
local a la mediterrània/Marroc”, als ajuntaments de la província que han manifestat 
interès en la participació en el projecte així com al beneficiari de la subvenció Centre 
Marocain de Recherche et Développement (CMRD). 
 
Coordinació de Concertació i Assistència Local 
 
12.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un Conveni de Col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del 
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
El Protocol general disposa en la seva clàusula 4 que els objectius del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” es desenvoluparan mitjançant el sistema de concertació, 
entès com a modalitat específica de relació entre governs locals de diversa naturalesa, 
concurrents en l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, que s’orienta a 
l’execució conjunta de polítiques públiques, d’acord amb els principis d’eficiència i 
economia de l’acció pública. 
 
En desenvolupament d’aquest sistema de concertació, el Protocol general preveu que 
els recursos tècnics, econòmics i materials del Pla es posin a disposició dels seus 
destinataris a través de tres instruments principals: Meses de concertació, Catàlegs de 
concertació i Programes complementaris, essent aquests últims instruments específics 
elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals 
de l’àmbit territorial de la Diputació.  
 
La clàusula 9.4 del Protocol general preveu que en el marc de les Meses de 
concertació es deliberi sobre cada necessitat expressada i prioritzada per part de cada 
ens local adherit al Protocol, podent-se assolir pactes per a la realització total o parcial 
d’accions per donar-ne resposta, en funció de les seves característiques. 
 
En aquest sentit, la clàusula 9.8 del Protocol preveu que, si la naturalesa de la 
necessitat ho determina, la Diputació de Barcelona podrà habilitar instruments i espais 
de concertació específics per a l’adopció dels pactes corresponents. A més, la clàusula 
8.2.d) contempla com a instruments de concertació aquells instruments de naturalesa 
anàloga als anteriorment relacionats al mateix article 8.2 que, si s’escau i de forma 
motivada, correspongui crear.  
 
Vist el règim especial de gran ciutat de què gaudeix el municipi de Barcelona, d’acord 
la Llei del Parlament de Catalunya 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal 
de Barcelona, posteriorment modificada parcialment per la Llei 11/2006, de 19 de juliol, 
i d’acord la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el Règim Especial del 
municipi de Barcelona, es fa convenient conferir un tractament específic a la 
col·laboració entre ambdues institucions en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”.  
 
D’acord amb això, a través de l’aprovació i subscripció per ambdues institucions del 
present Conveni de col·laboració, es configura un instrument jurídic específic que té 
per objecte vehicular la concertació per a l’adopció dels pactes corresponents en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb l’Ajuntament de Barcelona. 
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El present Conveni de col·laboració, confeccionat de conformitat amb el règim previst 
als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment 
administratiu de Catalunya, així com a la resta de normativa que resulti aplicable,  es 
configura com l’instrument que regularà amb integritat la totalitat de les actuacions a 
dur a terme en el marc de l’espai de col·laboració entre ambdues institucions en 
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals”, sens perjudici de l’actualització 
constant dels pactes i compromisos de col·laboració al llarg de tota la vigència del Pla. 
 
Atès que el sistema de concertació implica, tal i com recull el Protocol general en la 
seva clàusula 4.2, el reconeixement mutu dels projectes de totes les parts, amb 
respecte del principi d’autonomia local, la construcció d’un programa d’actuació conjunt 
i el compromís d’atendre, en la mesura dels recursos econòmics, tècnics i materials 
disponibles, les necessitats recíproques a través de la seva transferència. 
 
Atès que, per tal de concretar la col·laboració en les actuacions anteriors, les parts 
implicades han valorat la conveniència de formalitzar un Conveni de col·laboració que 
concreti els recursos per al període 2012-2015, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”.  
 
Vista la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència en data de 14 de febrer de 2013 i publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de 19 de febrer de 2013, que atribueix a la Junta de 
Govern, per delegació de la Presidència, al seu apartat 12.2.e), la competència per 
aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el President 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració a signar entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en desenvolupament del Protocol 
general “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d‘acord amb el text del Conveni que es 
transcriu a continuació: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA EN DESENVOLUPAMENT DEL PROTOCOL 
GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” 
 
A Barcelona, <data> 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, President de la Diputació de Barcelona, 
actuant en nom i representació d’aquesta, i assistit per la Sra. Petra Mahillo García, 
Secretària General de la Corporació. 
 
I de l’altra, l’Excm. Sr, Xavier Trias Vidal De Llobatera, Alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona, actuant en nom i representació d’aquest, i assistit pel Sr. Jordi Cases Pallarès, 
Secretari General de la Corporació. 

mailto:di@mail.bcn.es�
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Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal 
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments, 
 

MANIFESTEN QUE 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 

 
II. El Protocol general disposa en la seva clàusula 4 que els objectius del Pla “Xarxa de 

Governs Locals 2012-2015” es desenvoluparan mitjançant la concertació, en tant que 
mecanisme adreçat a fer efectiva la col·laboració entre els ens locals de diversa 
naturalesa de l’àmbit de la demarcació territorial de Barcelona i a l’execució conjunta 
de polítiques públiques, d’acord amb els principis d’eficiència i economia de l’acció 
pública. 

 
III. En desenvolupament d’aquest instrument de concertació, el Protocol general preveu 

que els recursos tècnics, econòmics i materials del Pla es posin a disposició dels seus 
destinataris a través de tres instruments principals: Meses de concertació, Catàlegs 
de concertació i Programes complementaris.  

 
IV. La clàusula 9.4 del Protocol general preveu que en el marc de les Meses de 

concertació es deliberi sobre cada necessitat expressada i prioritzada per part de 
cada ens local adherit al Protocol, podent-se assolir pactes per a la realització total o 
parcial d’accions per donar-ne resposta, en funció de les seves característiques. En 
aquest sentit, la clàusula 9.8 del Protocol estableix que, si la naturalesa de la 
necessitat ho determina, la Diputació de Barcelona podrà adoptar els instruments de 
concertació específics per a l’adopció dels pactes corresponents. A més, la clàusula 
8.2.d) contempla com a instruments de concertació aquells instruments de naturalesa 
anàloga als anteriorment relacionats al mateix article 8.2 que, si s’escau i de forma 
motivada, correspongui crear.  

 
V. Vist el règim especial del que gaudeix el municipi de Barcelona, d’acord la Llei del 

Parlament de Catalunya 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona, modificada parcialment per la Llei 11/2006, de 19 de juliol i de conformitat 
amb la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el Règim Especial del 
municipi de Barcelona, es fa convenient el reconeixement d’un instrument específic 
de col·laboració entre ambdues institucions en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. D’acord amb això, la concertació per a l’adopció dels pactes 
corresponents entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” es durà a terme en base a les 
determinacions recollides en el present Conveni de col·laboració. 

 
VI. El present Conveni de col·laboració, confeccionat de conformitat amb el règim previst 

als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment 
administratiu de Catalunya, així com a la resta de normativa que resulti aplicable,  es 
configura com l’instrument que regularà amb integritat la totalitat de les actuacions a 
dur a terme en el marc de l’espai de col·laboració entre ambdues institucions en 
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals”, sens perjudici de l’actualització 
constant dels pactes i compromisos de col·laboració al llarg de tota la vigència del 
Pla. 
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VII. Formalitzada l’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015” per part de l’Ajuntament de Barcelona, constatada en data de 18 de febrer de 
2013, s’assumeix el contingut del Protocol general a efectes del desenvolupament de 
la col·laboració d’ambdues institucions en els assumptes d’interès mutu.  

 
En virtut de tot l’exposat, les parts signants, en les seves respectives representacions, han 
convingut en atorgar el present Conveni de col·laboració, el qual es regeix pels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Objecte i àmbit del present Conveni 
1.1. És objecte del present Conveni de Col·laboració l’establiment del règim específic 

de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en 
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, corresponent al 
conjunt de recursos assignats a l’Ajuntament de Barcelona en virtut dels diversos 
instruments de concertació previstos al Pla i regulats al seu Protocol General. 
Tanmateix, per mitjà del present Conveni es determinaran també les actuacions 
concertades entre ambdues institucions en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, amb la corresponent periodificació de la dotació econòmica a 
aportar per la Diputació de Barcelona, així com les condicions de gestió que 
regiran la seva execució. 

 
1.2. Sens perjudici de les actuacions que es concerten expressament en el present 

Conveni, les parts podran acordar, per mitjà d’addenda, la concessió de recursos 
adreçats a donar cobertura a noves necessitats, així com a la realització de noves 
actuacions o a la prestació de nous serveis o activitats per part de l’Ajuntament de 
Barcelona. La concessió d’aquests recursos s’efectuarà també en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i estarà supeditada a la disponibilitat 
pressupostària de la Diputació de Barcelona.  

 
1.3. La subscripció d’aquest Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona 

s’entén sens perjudici de la possibilitat de resultar destinataris dels recursos 
concedits, en el marc d’aquest règim específic de col·laboració i sempre a través 
de l’Ajuntament de Barcelona, els ens instrumentals que en depenguin i/o aquells 
ens participats majoritàriament per l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb 
la clàusula 5.1.b) del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”. Aquests ens només podran resultar destinataris dels recursos previstos en 
aquest Conveni en la mesura que assumeixin l’execució de les actuacions 
concertades amb l’Ajuntament de Barcelona i sempre a través del referit 
Ajuntament, qui ostenta la condició de part en aquest Conveni i, com a tal, de 
destinatari dels recursos previstos a l’acord Tercer. 

 
1.4. Mitjançant la signatura d’aquest Conveni, l’Ajuntament de Barcelona renuncia 

expressament a la participació en els altres instruments de concertació previstos al 
Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
Segon.-  Obligacions de les parts 
2.1. Per mitjà del present Conveni, la Diputació de Barcelona manifesta la seva 

voluntat de dur a terme el finançament de les actuacions acordades amb 
l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb les quanties i la periodificació que 
es detallen a l’acord Tercer del present Conveni.  

 
2.2. Per tal de dur a terme un seguiment adequat de l’execució de les actuacions 

finançades, es procedirà a la designació d’un referent tècnic de la Diputació de 
Barcelona que actuarà també com interlocutor amb l’Ajuntament de Barcelona. 
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2.3. L’Ajuntament de Barcelona, pels seus propis mitjans o a través de la seva 
participació en els ens previstos a l’acord 1.3 d’aquest Conveni, es compromet a: 

 
a. Comunicar i acreditar a la Diputació de Barcelona, prèviament a l’aprovació de 

les actuacions que es detallen al present Conveni, el compliment dels requisits 
exigits i de les condicions administratives preceptives per a l’execució de les 
actuacions en els termes previstos en aquest Conveni. 

b. Executar i gestionar les actuacions que es preveuen a l’acord Tercer. 
c. Vetllar per la correcta execució i finalització total de les obres i projectes 

concertats. 
d. Assegurar la disposició dels fons necessaris per assumir la resta de l’import de 

la inversió necessària per l’execució de les actuacions, incloses, si s’escau, les 
despeses corresponents a projectes complementaris, reformats, liquidacions, 
així com, també, de projectes i plans de seguretat i higiene en el treball. 

e. Facilitar a la Diputació de Barcelona l’accés a la documentació i informació que 
sigui necessària per tal de dur a terme un seguiment adequat del finançament 
de les actuacions. I, en particular, facilitar l’accés a l’expedient tècnic de 
l’actuació als equips de la Diputació, mantenint a aquesta Corporació 
puntualment informada dels eventuals canvis o incidències que es puguin 
sobrevenir. 

f. Presentar la documentació justificativa de les despeses realitzades per 
executar les actuacions acordades i de la destinació conferida als fons 
percebuts. 

g. Identificar degudament totes les actuacions finançades amb les aportacions de 
la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”. 

 

Tercer.-  Actuacions concertades amb l’Ajuntament de Barcelona 
3.1. Els acords que es transcriuen en aquest Conveni, referits a la transferència de 

recursos a favor de l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament de les 
actuacions concertades amb el mateix, s’articulen en funció de les polítiques 
promogudes i de la destinació conferida als recursos concertats i s’emmarquen en 
els àmbits d’actuació previstos a la clàusula 7 del Protocol general del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”. 

 
3.2. En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, la Diputació de 

Barcelona manifesta la seva voluntat de contribuir econòmicament, en l’import 
global de trenta milions (30.000.000) €, en el finançament de les actuacions que es 
relacionen a continuació: 

 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Museus: Palau Llió i Museu Verdaguer 

Descripció de la necessitat 

Adequació dels Museus a nous usos: Intervenció al 
Museu Palau Llió per adequar-lo al nou Museu Cultures 
del Món i al Museu Verdaguer per a ubicar-hi una 
residència per escriptors. 

Àmbit de concertació Creació d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 11.000.000 € 
Aportació de la Diputació 11.000.000 € 

2013 8.120.000 € 
 

2015 2.880.000 € 
Any d’inici de l’actuació 2013 
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Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Castell de Montjuïc 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 12.000.000 € 
Aportació de la Diputació 12.000.000 € 

2013 6.900.000 € 
 

2015 5.100.000 € 
Any d’inici de l’actuació 2013 
 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Consorci Drassanes Museu Marítim 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics 
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 1.000.000 € 
Aportació de la Diputació 1.000.000 € 
 2013 1.000.000 € 
Any d’inici de l’actuació 2013 
 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Dipòsit Rei Martí 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 1.000.000 € 
Aportació de la Diputació 1.000.000 € 
 2013 1.000.000 € 
Any d’inici de l’actuació 2013 
 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Adequació Anella Olímpica 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 5.000.000 € 
Aportació de la Diputació 5.000.000 € 
 2013 5.000.000 € 
Any d’inici de l’actuació 2013 
 

Quart.-    Execució de les actuacions  
4.1. L’execució de les actuacions es durà a terme per part de l’Ajuntament de 

Barcelona des de la data de la subscripció del  present Conveni de Col·laboració, i 
com a màxim, fins el 31 de desembre de l’any 2017, sens perjudici de la 
possibilitat d’establir, mitjançant addenda al present Conveni i respectant el 
període màxim d’execució establert, terminis d'execució específics per tal 
d'ajustar-los a la tipologia de recurs concertat amb l’Ajuntament, a l'àmbit 
d'actuació a què correspon l'actuació finançada i als condicionants establerts per la 
normativa d'estabilitat pressupostària. 
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4.2. L’Ajuntament de Barcelona podrà atribuir o encarregar a un o varis dels seus ens 
instrumentals o ens participats integrats en el sector públic de l’Ajuntament 
l’execució i aprovació de les despeses corresponents a les actuacions previstes a 
l’acord Tercer d’aquest Conveni sense que, per això, l’Ajuntament de Barcelona 
perdi la condició de destinatari dels recursos que es concerten en aquest Conveni. 

 
4.3. Els responsables del seguiment de l’execució de les actuacions seran els centres 

gestors de la Diputació de Barcelona.  
 

Cinquè.- Despesa elegible 
5.1. La despesa elegible es correspondrà amb aquella que, atesa la naturalesa de 

l’activitat que és objecte de finançament, sigui estrictament necessària per al 
desenvolupament de l’actuació a realitzar i s’executi durant el període previst al 
punt 4.1 de l’acord Quart d’aquest Conveni. En aquest sentit, serà despesa 
elegible la directament realitzada per l’Ajuntament de Barcelona, o bé, la 
consegüent a la seva participació en els ens a què es refereix l’acord 1.3.  

 
5.2. En concret, seran elegibles aquelles despeses que s’incloguin, per a cada àmbit 

de concertació, en els capítols i articles corresponents del Pressupost de 
Despeses de l’Ajuntament de Barcelona que es detallen a continuació, de 
conformitat amb l’estructura pressupostària prevista a l’Ordre EHA/3565/2008, de 
3 de desembre, del Ministeri de Economia i Hisenda, per la que s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals: 

  
5.2.1.  En relació amb les actuacions corresponents a l’àmbit de concertació de 

“Manteniment d’Equipaments i Infraestructures”, seran elegibles les despeses 
incloses als Capítols següents: 

 
a. Capítol 2 “Despeses corrents en béns i serveis”: 

- Article 21  “Reparacions, manteniment i conservació” 
- Article 22 “Material, subministrament i altres”, podent incloure despeses 

relatives a contractació d’estudis i treballs tècnics relacionats amb l’actuació 
(com per exemple, pagament d’honoraris, redacció de projecte, direccions 
d’obra). 

 
b.  Capítol 6 “Inversions reals”: 
A l’empara d’aquest capítol, es podran justificar les despeses relatives a 
contractació d’estudis i treballs tècnics relacionats amb l’actuació (com per 
exemple, pagament d’honoraris, redacció de projectes, direccions d’obra) i 
aquelles altres que s’emmarquin en algun dels articles que es detallen a 
continuació: 
- Article 63 “Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis” 
- Article 64  “Despeses en inversions de caràcter immaterial”  
- Article 68  “Despeses en inversions en béns patrimonials” 
- Article 69  “Inversions en béns comunals” (reposició). 

 
5.2.2. Per actuacions desenvolupades a l’àmbit de “Creació d’Equipaments i 

Infraestructures” seran elegibles les incloses als Capítols següents: 
a. Capítol 6 “Inversions reals”: 
A l’empara d’aquest Capítol es podran justificar les despeses relatives a 
contractació d’estudis i treballs tècnics relacionats amb l’actuació (com per 
exemple, pagament d’honoraris, redacció de projecte, direccions d’obra) i aquelles 
altres que s’emmarquin en algun dels articles que es detallen a continuació: 
- Article 60 “Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general”. 
- Article 62 “Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis” . 
- Article 69 “Inversions en béns comunals” (nova inversió). 
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Sisè.-   Pagament 
6.1. Les aportacions a efectuar per part de la Diputació de Barcelona es realitzaran 

d’acord amb la periodificació detallada a l’acord Tercer d’aquest Conveni i seran, 
com a màxim, les previstes expressament per a cadascuna de les anualitats.  

 
6.2. En tot cas, el pagament d’aquestes aportacions resta condicionat al compliment, 

per part de l’Ajuntament de Barcelona, de les obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social, així com, també, a la satisfacció dels deutes que hagi pogut contraure 
prèviament amb la Diputació de Barcelona. Aquesta circumstància s’acreditarà 
mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable per part de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 
6.3. Durant el període d’execució de l’actuació, i fins al límit d’aportació previst per a 

cada anualitat, l’Ajuntament de Barcelona podrà presentar les justificacions que 
consideri necessàries, en els termes previstos a l’acord Setè d’aquest Conveni, a 
efectes d’acreditar la realització de l’activitat finançada i el compliment de la 
finalitat per la qual es van concedir els recursos concertats amb caràcter previ a la 
realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui. 

 
6.4. Els pagaments efectuats per la Diputació de Barcelona en el marc de cada exercici 

pressupostari es correspondran, com a màxim, amb els previstos com a aportació 
anual de la Diputació. En cas que l’Ajuntament de Barcelona justifiqui despesa per 
un import superior a la periodificada per a una anualitat concreta, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 
6.5. Es podran efectuar pagaments prioritaris quan, prèvia petició per part de 

l’Ajuntament de Barcelona, s’acrediti la concurrència de circumstàncies 
excepcionals i/o d’urgència que justifiquin el seu pagament amb caràcter prioritari. 
Aquests pagaments es faran efectius en els deu dies hàbils posteriors a la data en 
què se n’hagi constatat la urgència. 

 
6.6 La imputació al Pressupost de Despesa de la Diputació de Barcelona dels 

pagaments corresponents a les actuacions previstes a l’acord Tercer d’aquest 
Conveni es realitzarà en els mateixos termes previstos per al pagament dels 
recursos concertats en el marc de les Meses de Concertació segons el règim que 
es defineixi en les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
Concertació, en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”.  

 
Setè.-  Justificació 
7.1. L’Ajuntament de Barcelona haurà de justificar el compliment de les obligacions 

previstes en aquest Conveni, la destinació conferida als recursos concertats i 
l’assoliment dels objectius pels quals s’han concedit els recursos per part de la 
Diputació de Barcelona com a requisit previ per l’abonament dels imports per part 
de la Diputació. 

 
7.2. Aquestes justificacions es podran aportar al llarg del període d’execució de 

cadascuna de les actuacions, tenint en compte que l’import màxim a justificar es 
correspondrà amb el límit d’aportació establert per a cada anualitat.  

 
7.3. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la 

periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà a 
l’anualitat següent, prèvia previsió al pressupost corresponent. 
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7.4. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última 
justificació) i si l’aportació total per l’actuació supera el 100 per cent del cost de 
realització, o bé, si les despeses justificades per l’Ajuntament de Barcelona són 
inferiors a l’aportació aprovada, l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la 
baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada. 

 
7.5. Finalitzades les obres o posats en funcionament els serveis corresponents a 

actuacions que siguin finançades per la Diputació de Barcelona en el marc del 
present Conveni i de les successives addendes que, en el seu cas, s’aprovin, 
l’Ajuntament de Barcelona haurà d’aportar el certificat final d’obra, l’acta de 
recepció de l’obra o dels treballs realitzats i el certificat sobre la distribució del 
finançament, o bé, presentar la documentació acreditativa de la posada en 
funcionament dels serveis que han estat objecte de finançament. 

 
7.6. Si les despeses han estat aprovades i executades per un ens instrumental de 

l’Ajuntament de Barcelona es podrà justificar, tant la despesa executada per 
l’Ajuntament com la corresponent a l’ens instrumental. En aquest supòsit, el 
Secretari/ària o Interventor/a de l’Ajuntament acreditarà les despeses 
corresponents i, a més, la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents: 

 
a. Que l’ens executor s’ha creat a iniciativa de l’ens destinatari, amb una aportació 

majoritària, directa o indirecta, de l’ens del què depèn, o bé,  
b. Que l’ens executor està participat majoritàriament per capital públic de l’ens 

destinatari del que en depèn, o bé,  
c. Que a l’òrgan de govern de l’ens executor hi participen majoritàriament 

membres de l’ens destinatari del qual depèn.  
 

7.7. Si la despesa ha estat aprovada i executada per un ens participat de l’Ajuntament 
de Barcelona, s’acreditarà, a més de la despesa corresponent, que l’Ajuntament 
de Barcelona ostenta la majoria de drets de vot, o en cas d’igualtat, la majoria de 
finançament.  

 
7.8.  Quan es tracti d’actuacions executades conjuntament per diversos ens 

instrumentals o ens participats, a la documentació justificativa s’hi relacionaran les 
despeses que corresponen a cadascun d’aquests ens.   

 
7.9.  Les justificacions de despesa es formalitzaran en els mateixos termes previstos a 

les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de Concertació, en 
desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”, mitjançant la presentació del corresponent formulari normalitzat i, com a 
màxim, fins el 31 de març de 2018. Els acords o resolucions administratives que 
aprovin les actuacions podran, de manera motivada, concretar aquest termini i, si 
s’escau, ampliar-lo.  

 
7.10.  Els imports abonats per la Diputació de Barcelona podran ser objecte de canvi de 

destinació a instància de l’Ajuntament de Barcelona, per mitjà d’addenda al 
present Conveni, en els termes previstos a l’acord Onzè d’aquest Conveni. 

 
Vuitè.-  Finalització d’actuacions 
Les actuacions objecte d’aquest Conveni finalitzaran quan concorri algun dels supòsits 
següents: 

 



30/116 

a. Quan l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona acreditin, respectivament, el 
lliurament i recepció dels treballs, obres o béns produïts o adquirits, esgotant les 
previsions establertes en aquest Conveni. 

b. Quan l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona acreditin, respectivament, la 
relació final de despeses i el seu pagament. A aquests efectes, la Diputació dictarà el 
corresponent acte de tancament i ajust comptable, si s’escau.  

c. Per qualsevol altra causa, quan pugui acreditar-se que l’actuació s’ha executat en els 
termes establerts i/o es pugui procedir a extingir els vincles administratius i jurídics entre 
les parts. 

 

Novè.-  Lliuraments i recepcions de recursos tècnics i materials 
9.1. En cas que, per mitjà d’addenda al present Conveni, es prevegi la transferència de 

recursos tècnics i/o materials de la Diputació a favor de l’Ajuntament de Barcelona, 
el lliurament i la recepció dels treballs realitzats i de les obres o béns produïts o 
adquirits es realitzarà en el termini de trenta dies hàbils des de la data de 
finalització dels treballs, obres o béns, o, si s’escau, des de la seva adquisició. 

 
9.2. Tant l’acte de lliurament com de recepció d’aquests recursos hauran de 

formalitzar-se documentalment a efectes de deixar constància de la seva 
realització. 

 
9.3.  La responsabilitat en la generació, gestió i custòdia d'aquesta documentació 

correspon al centre gestor de la Diputació. 
 

Desè.-  Presentació de la documentació en suport digital 
Sens perjudici de la presentació de documentació mitjançant els formularis normalitzats 
disponibles a través del Registre Electrònic ubicat a la Seu Electrònica de la Diputació de 
Barcelona, amb observança dels requeriments tecnològics i jurídics que s’hi especifiquen, 
s’admet la presentació de documentació en suport digital, sempre i quan es presenti un 
índex signat electrònicament en el que es relacioni la documentació inclosa en el suport 
corresponent.  
 

Onzè.-  Modificació del present Conveni de Col·laboració 
11.1. Quan alguna de les parts estimi pertinent la modificació d’algun aspecte del 

Conveni ho posarà de manifest a l’altra part a efectes d’arribar a una entesa sobre 
el contingut de la mateixa i procedir amb l’elaboració, tramitació i signatura de 
l’addenda corresponent. 

 
11.2. La modificació del Conveni que tingui per objecte el canvi de destinació dels 

recursos concertats també es formalitzarà per mitjà d’addenda i no podrà suposar, 
en cap cas, un increment de l’import previst per aquella anualitat per part de la 
Diputació de Barcelona. 

 
11.3. El canvi de destinació dels recursos concertats en aquest Conveni només es 

podrà dur a terme quan l’Ajuntament de Barcelona acrediti la concurrència d’algun 
dels supòsits que es preveuen a continuació: 
a. Quan concorrin noves prioritats que no es van poder preveure al moment de 

subscripció del present conveni i que impliquin la necessitat de mobilitzar la 
totalitat o part dels recursos per altres finalitats. 

b. Per existir diferències en els paràmetres bàsics de les actuacions una vegada 
aprovada l’estructura de finançament i execució de l’actuació per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, i sempre i quan aquest canvi impliqui un romanent 
superior a 1.000 €, en termes de l’aportació de la Diputació. 

c. Per haver-se generat diferències en els paràmetres bàsics de les actuacions 
previstes en aquest Conveni, una vegada l’Ajuntament de Barcelona hagi 
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executat l’actuació, i sempre i quan aquesta diferència suposi l’existència d’un 
romanent superior a 1.000 €, en termes de l’aportació de la Diputació.  

 
11.4. Es podrà procedir a la modificació del present Conveni a efectes de  formalitzar un 

canvi de destinació dels recursos concertats, com a màxim, fins el 30 de setembre 
de 2015.  

 
Dotzè.-  Resolució del Conveni en cas d’incompliment 
12.1. L’incompliment de les obligacions establertes en el present Conveni per qualsevol 

de les parts signatàries donarà lloc a la seva resolució, procedint, en aquest cas, al 
reintegrament de les quantitats abonades per la Diputació en els termes descrits a 
les Instruccions de Gestió d’actuacions derivades de les Meses de Concertació del 
“Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, si s’escau, amb els interessos de demora corresponents. 

 
12.2. Amb caràcter previ a la resolució d’aquest Conveni per incompliment, així com 

també, davant de qualsevol controvèrsia que es susciti entre les parts signatàries 
del present, s’haurà de formular per escrit un requeriment previ adreçat a l’altra 
part amb el contingut següent: 
a. Causa que dóna lloc a la resolució del Conveni.  
b. Acte que es considera que incompleix les condicions establertes en aquest 

Conveni.  
c. Perjudici ocasionat.  
d. Requeriment exprés al destinatari per a que adopti la disposició, executi o 

finalitzi una actuació, o bé, per que anul·li o modifiqui un acte concret.  
 

12.3 Aquest requeriment previ per incompliment s’haurà de formular en el termini de 
dos mesos des de la notificació o des de que es tingui constància de 
l’incompliment. L’ens requerit haurà de respondre al requeriment en un mes. En 
cas de manca de resolució, el requeriment es considerarà desatès i el Conveni es 
resoldrà automàticament, iniciant-se el corresponent procediment de 
reemborsament de les quantitats que s’hagin abonat. A aquests efectes es 
constituirà una comissió mixta, composada per representants d’ambdues 
institucions, que acordarà i supervisarà la liquidació i els altres efectes 
consegüents a la resolució de referència.      

 
Tretzè.-   Formes d’extinció  
13.1. Són causes d’extinció del present Conveni les següents: 

a. Realització de l’ objecte del Conveni. 
b. Finalització del termini de vigència previst a l’acord Dissetè. 
c. Per resolució unilateral d’una de les parts, en cas d’incompliment de les 

obligacions reconegudes en el present Conveni. 
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. 

f. Quan concorri qualsevol altre causa prevista a la normativa que resulti 
aplicable. 

 
13.2. Quan l’extinció del present Conveni sigui conseqüència de la concurrència de la 

circumstància descrita a la lletra c) de l’apartat anterior, es revocarà l’import 
concedit i es procedirà a la tramitació del procediment de reintegrament 
corresponent previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, sens perjudici de la possibilitat de compensació. 
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Catorzè.- Identificació d’actuacions 
14.1. Tota actuació finançada amb les aportacions de la Diputació de Barcelona en el 

marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015” haurà de comptar amb la 
corresponent identificació del Pla i amb la marca corporativa de la Diputació de 
Barcelona als elements d’informació, difusió i comunicació que es confeccionin, en 
els termes previstos a les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les 
Meses de Concertació, en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”. 

 
14.2. L’Ajuntament de Barcelona haurà de produir i instal·lar els senyals o cartells d’obra 

que corresponguin, garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-los quan hagi 
finalitzat l’execució dels treballs. 

 
Quinzè.- Marc normatiu 
15.1. El present Conveni es regeix pel Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 

Locals” i per les Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de 
concertació. Amb caràcter instrumental, la documentació normalitzada aprovada 
per la Diputació de Barcelona també té caràcter preceptiu en la mesura que la 
mateixa inclou condicionants i requisits d’obligat compliment per tots els ens 
adherits al Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
15.2. Sens perjudici de la normativa específica mencionada a l’apartat 1 del present 

article, el règim jurídic general d’aquest Conveni es troba constituït per les 
disposicions següents: 
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol.  
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- El Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
- La Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en 

particular, els seus articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b), en tant que aquests preceptes, 
concordants amb el principi d’autonomia provincial proclamat a la Constitució 
espanyola i desplegat en la Carta Europea d’Autonomia Local, legitimen a les 
Diputacions catalanes per cooperar amb els municipis de la seva demarcació 
territorial en la realització d’obres, serveis i activitats de competència municipal 
mitjançant qualsevol fórmula d’assistència i cooperació que procuri assegurar las 
prestació integral i adequada, en la totalitat del territori provincial, dels serveis de 
competència municipal. 

- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS); en particular els seus 
articles 303 a 311, que despleguen abastament el règim jurídic dels convenis 
interadministratius que poden subscriure els ens locals. 

- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

- La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

- El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 

- La resta de la normativa concordant en matèria d’assistència i cooperació local i, 
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
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subvencions juntament amb el seu Reglament de desenvolupament aprovat per 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.  

 
Setzè.-  Protecció de dades 
En desplegament de l’execució de les actuacions concertades en aquest Conveni, així com 
també, en el seu seguiment i avaluació, s’observaran els requeriments previstos a la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 
Particularment, s’atendrà a les determinacions de l’art. 20, referit a la creació i modificació 
de fitxers quan sigui l’ens destinatari el Responsable dels fitxers de dades personals 
tractades en el decurs dels procediments regulats en aquest Conveni. 
 

Dissetè.-  Vigència i executivitat del present Conveni  
La vigència del present Conveni i de les addendes que s’aprovin amb posterioritat s’iniciarà 
amb la seva subscripció per totes les parts, essent immediatament executiu des del moment 
de la seva signatura, i no superarà, en cap cas, el 31 de desembre del 2017 que, a efectes 
de la liquidació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, és el termini màxim per a 
l’execució de les actuacions derivades dels processos de concertació subjectes al Protocol 
general del Pla. 
 

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

Dinovè.-   Relacions amb terceres administracions públiques 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’Ajuntament, qui assumirà la responsabilitat de 
comunicar a tercers la subscripció del present Conveni o de fer-lo públic quan sigui 
preceptiu. 
 

Vintè.-   Responsabilitat enfront tercers 
La responsabilitat que es pugui generar pels danys ocasionats a tercers a conseqüència del 
desenvolupament de les actuacions previstes en aquest Conveni i a les addendes que, si 
s’escau, es subscriguin amb posterioritat, correspondrà a l’ens executor material de les 
actuacions.“ 

 

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de  30.000.000 €, dels quals 22.020.000 € 
s’imputaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/12001/945A0/76240 del vigent 
pressupost corporatiu, i 7.980.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària que 
correspongui del pressupost de l’exercici 2015, de forma condicionada a la seva 
aprovació i existència de crèdit. 
 

Tercer.- Declarar la plurianualitat de la despesa, d’acord amb el següent detall: 
 

Codi XGL Actuació  Import 2013 Import 2015
 
codi 13X91286 

 
“Adequació Museu Palau Lió/Verdaguer” 

 
8.120.000€ 

 
2.880.000€

codi 13X91287   “Castell de Montjuïc” 6.900.000€ 5.100.000€
codi 13X91288   “Consorci Drassanes Museu Marítim 1.000.000€ 
codi 13X91289   “Dipòsit Rei Martí “ 1.000.000€ 
codi 13X91290   “Adequació Anella Olímpica” 5.000.000€ 
 

Quart.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Servei de Programació 
 
13.- Dictamen que proposa fixar el tipus d’interès a subvenir durant l’exercici 
2013 i el tipus d’interès d’actualització dins del Programa de Crèdit Local.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
1.- Antecedents 
 
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de 
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de 
la província de Barcelona, per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats 
pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i establiments de 
serveis públics.  
 
Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la 
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un 
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de 
Barcelona subsidiava part de la càrrega financera derivada d’aquests endeutaments 
municipals. 
 
Després d’una llarga experiència positiva i amb la voluntat de continuar amb 
l’esmentada iniciativa, la Diputació de Barcelona inicia una nova acció concertada per 
l’any 2013 i 2014. 
 
2.- Tipus d’interès a subvencionar per la Diputació de Barcelona, tipus d’interès 
d’actualització i subvenció màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local. 
  
En el marc d’aquest Programa de Crèdit Local, la relació entre la Diputació i cada 
ajuntament o entitat municipal descentralitzada, es subjecta a les “Normes 
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels 
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit 
corresponent”, aprovades pel Ple corporatiu en sessió de 22 de desembre de 2011 i 
publicades al BOPB de 27.12.2011.  
 
Aquestes Normes Reguladores fixen, en el seu article 9, el que tot seguit s’indica: 
 
“Anualment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus 
d'interès d'actualització (lletra D de la fórmula de càlcul), el tipus d'interès a 
subvencionar (i), i els límits màxims de subvenció per habitant als quals fa referència 
l'article anterior, determinats per les circumstàncies dels mercats financers, la 
conjuntura econòmica, el tipus d'interès dels préstecs pactats en el conveni signat amb 
l'entitat financera per executar el Programa de Crèdit Local i la consignació 
pressupostària que hi figuri en els pressupostos anuals de la Diputació de Barcelona 
per aquest programa ”. 
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Al seu torn, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Reguladores, 
estableixen: 
 

“L’import de la subvenció es calcularà com l’equivalent financer dels punts 
percentual del tipus d’interès subvencionat, calculat de la forma següent: 
 

 

I*
D

N

D1

N

1
D

P
2

N










 








 





 

On: 
 
P = Coeficient respecte a l’import del préstec. 
D = Tipus d’interès del préstec en el moment de la concessió. 
N = Duració del préstec, que inclou, en el seu cas, el període de carència i que no 
podrà superar els deu anys. 
I = Tipus d’interès a subvencionar.” 

 
Així mateix, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Regulades, es disposa 
que per a la determinació del tipus d’interès d’actualització es prendrà com a 
referència la mitja de l’EURIBOR a tres mesos del mes d’octubre anterior al de 
l’exercici pressupostari en el decurs del qual s’atorgui la subvenció. 
 
Per últim, d’acord amb l’article 8 de les Normes Reguladores, el límit màxim de la 
subvenció per a cada municipi i EMD es determinarà en funció de la població 
publicada per l'INE referent a l'any de la petició, segons la ponderació en euros per 
habitant i trams de població que aprovi la Junta de Govern. 
 
3.- Propostes d’actualització del Programa de Crèdit Local 
 
Pel que fa al tipus d’interès a subvencionar per la Diputació, de conformitat amb el que 
disposa l’esmentat article 9 de les normes reguladores de les subvencions a 
ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni 
del Programa de Crèdit Local, aquesta Corporació considera que el tipus d’interès a 
subvencionar durant tot l’exercici 2013, ha de ser del 2,5%.  
Quant al tipus d’interès d’actualització, en aplicació dels articles 7 de les mateixes 
normes reguladores, cal fer palesa que segons les dades publicades pel Banc 
d’Espanya, la mitjana de l'euribor a 3 mesos del mes d’octubre de 2012 és 0,208. 
 
Finalment, val a dir que en aplicació dels principis de transparència i publicitat que 
regeixen l’actuació de l’Administració Pública i per dotar de més eficàcia la tramitació 
administrativa del Programa de Crèdit Local, aquesta Corporació considera convenient 
fer pública la fixació de l’actualització del límit màxim de la subvenció per a cada 
municipi i EMD, determinat en funció de la població de cada municipi publicada per 
l’INE en l’any de la petició, segons la ponderació en euros per habitant i trams de 
població que se sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern, d’acord amb l’article 8 les 
sobredites Normes Reguladores; tot això de conformitat amb el detall següent: 
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Trams de població euros/hab. 
0-2.000 15,35 
2.001-5.000 13,40 
5.001-10.000 10,25 
10.001-20.000 8,30 
20.001-50.000 6,75 
50.001-100.000 5,65 
més de 100.000 3,70 

 
Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència del salts de tram que 
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament serà la major entre el 
producte de la seva població i l’import per habitant del seu tram o la població que 
delimita la part superior del tram anterior per l’import per habitant del tram anterior. 
 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Fixar en un 2,5% el tipus d’interès a subvencionar durant tot l’exercici 2013, 
d’acord amb l’article 9 de les normes reguladores de les subvencions a ajuntaments 
per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni del Programa 
de Crèdit Local, aprovades per el Ple de la Diputació de Barcelona en la seva sessió 
de 22 de desembre de 2011 (BOPB 27.12.2011).  
 
Segon.- Fixar en un 0,208% el tipus d’interès d’actualització a l’objecte d’obtenir el 
coeficient respecte a l’import del préstec previst en l’article 9 de les normes 
reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels 
préstecs contractats dins del Conveni del Programa de Crèdit Local. 
 
Tercer.- Fixar la subvenció màxima, per a l’exercici 2013, en euros per municipi com la 
resultant de la ponderació en euros per habitant i trams de població, segons la taula 
següent: 
 

Trams de població euros/hab. 
0-2.000 15,35 
2.001-5.000 13,40 
5.001-10.000 10,25 
10.001-20.000 8,30 
20.001-50.000 6,75 
50.001-100.000 5,65 
més de 100.000 3,70 

 
Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència del salts de tram que 
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament serà la major entre el 
producte de la seva població i l’import per habitant del seu tram o la població que 
delimita la part superior del tram anterior per l’import per habitant del tram anterior. 
 
Aquests límits s’aplicaran d’acord amb l’article 8 de les normes reguladores de les 
subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats 
dins del conveni del Programa de Crèdit Local, aprovades pel Ple corporatiu en sessió 
de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de 27.12.2011). 
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Un cop calculada la subvenció es podrà arrodonir el préstec a milers d’euros. 
 
Quart.- Establir la vigència dels presents acords des de l’1 de abril fins al 31 de 
desembre de 2013. 
 
Cinquè.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
per a coneixement general. 
 
14.- Dictamen que proposa la resolució del procés de selecció de l’entitat 
financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2013-2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS  
 
1) RELATIUS A L’APROVACIÓ DEL PLEC DE BASES I A LA CONVOCATÒRIA DE 
SELECCIÓ DE L’ENTITAT FINANCERA PER FORMALITZAR L’ACCIÓ 
CONCERTADA DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL 
 
En la sessió de 31.01.2013, pel Ple de la Diputació de Barcelona es va adoptar l’acord 
mitjançant el qual va resoldre’s: 
 

“Aprovar la convocatòria i el Plec de Bases que hauran de regir l’acció concertada 
amb una entitat financera per a l’obtenció de finançament subsidiat de les 
operacions financeres inscrites dins del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels 
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades  de l’àmbit territorial de la 
província de Barcelona.” 

 
El dia 11 de febrer de 2013 es va publicar al BOPB, l’anunci sobre l’acció concertada 
del Programa de Crèdit Local. 
 
D’acord amb la Base 6a, “El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 40 dies 
hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la present acció 
concertada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”, raó per la qual el dia 30 
de març va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds. 
 
La presentació de sol·licituds i vigència de les ofertes es troba regulada en la Base 5a 
del Plec, la qual és del tenor següent: 
 

“BASE 5a. Presentació de sol·licituds, vigència de les ofertes i vinculació de 
les Bases 
 
5.1 Els sol·licitants presentaran al Registre General de la Diputació de Barcelona 
(Rambla de Catalunya, núm. 126, de Barcelona), de 9 a 13,30 hores instància, 
d’acord amb el model que s’adjunta com a annex I, que s’acompanyarà de dos 
sobres tancats, a l’anvers dels quals haurà de figurar, respectivament, la 
corresponent inscripció: 
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- “SOBRE NÚM. 1. Documentació per prendre part en l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local” , 
 
- “SOBRE NÚM. 2. Oferta per prendre part en l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local” . 
 
5.2 El sobre núm. 1 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel 
sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta com a annex II, la documentació 
següent: 

 
a) Original o còpia autenticada de l’escriptura de constitució i/o adaptació de 

l’entitat sol·licitant en el seu cas. 
 
b) Original o còpia autenticada de l’escriptura de nomenament de càrrec social o 

poder notarial acreditatiu de la representació del sol·licitant –que s’acompanyarà 
de còpia autenticada del seu DNI-, documents tots ells acreditatius de la 
capacitat suficient per prendre part en el concert i , en particular, per a la 
concessió de la línia de crèdit que constitueix el seu objecte i validats prèviament 
per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria de la Diputació de Barcelona i 
degudament inscrits en els Registres Públics corresponents, en el seu cas. 

 
c) Dades identificatives de la inscripció de l’entitat sol·licitant en el Registre 

corresponent del Banc d’Espanya.  
 
d) Relació dels municipis i EMD de la província de Barcelona on l’entitat disposa 

d’oficines pròpies. 
 

5.3 El sobre núm. 2 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel 
sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta com a annex III, la documentació 
següent: 
 
Proposta de minuta de préstec tipus, la qual, un cop acceptada per la Diputació, 
servirà de base per formalitzar els préstecs corresponents amb els ajuntaments i 
EMD. 
 
5.4 Les ofertes tindran una vigència de dos mesos, comptats des de la data de 
finalització de presentació de sol·licituds, termini durant el qual la Diputació de 
Barcelona haurà de resoldre la present convocatòria.  
 
5.5. La presentació de sol·licituds a l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
comporta l’acceptació de les condicions incloses a les presents Bases. 
 
L’incompliment d’algun dels requisits previstos al Programa de Crèdit Local serà 
causa d’exclusió del procediment de selecció”. 
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2) RELATIUS A LES OFERTES PRESENTADES I A L’ACTUACIÓ DE L’ÒRGAN 
SELECCIONADOR 
 
2.1) OBERTURA DELS SOBRES NÚM. 1 
 
En data 3 d’abril de 2013, es va reunir l’Òrgan de selecció per procedir a l’obertura 
dels sobres núm. 1 i la qualificació de la documentació presentada. Les entitats 
financeres que han concorregut a la convocatòria han estat: 
 

- Catalunya Banc, S.A.  
- Banc de Sabadell, S.A. 
- Caixabank, S.A. 
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
 

Seguidament, es reprodueix l’extracte de l’acta de la reunió on es fa constar la 
qualificació de la documentació presentada: 
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   J. A. 
               M. S   xxxx      xxxx 

   L.  M. 
      Ch. M. 

        J. A. M. S 
    XXX 

      XXX ) 

   Ch. 
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      A. C. G 
  xxx

   E. R. M 
    M. A. A. 

     XXX 
  XXX 

 R. 

  XXX         M. C. P 
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    P. G. T     xxxx 

        T G. D. 

    xxxx 
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        T. G. D 

  xxxx
xxx
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     T.  G.  D 

xxx xxx 

   P. 
  G.  T.     T.   G.  D. 

xxxx
xxx

 G. 

  P. G. T

 T.  G.  D.
xxx
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2.3) ESMENES DEL SOBRE NÚM. 1 
 
En data 10 d’abril de 2013, a les 11:20 hores, es va reunir l’Òrgan de selecció per 
procedir a l’obertura del sobres amb les esmenes sol·licitades del sobre núm. 1 i la 
qualificació de la documentació presentada de BANC DE SABADELL, S.A., i 
CAIXABANK,S.A. Es reprodueix l’estracte de l’acta de la reunió on es fa constar la 
qualificació de la documentació presentada: 

 

xxx    M.   C.    P. 

  J   B.   L 

xx
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2.4) OBERTURA DELS SOBRES NÚM. 2  
 
En la reunió de l’Òrgan de Selecció, de data 10 d’abril de 2013, a les 12:00 hores es 
va procedir a l’obertura dels sobres número 2 que es correspon a la documentació que 
integra l’oferta.  
 
Seguidament, es reprodueix la part essencial de l’acta d’aquest reunió: 
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xxxxx
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xxxxx



50/116 

 

 xxxxx 
 xxxxxxxx. 

    F.  B.  F
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 xxxx 

    B.   R.    L.     xxxx 

 xxxxxxx 
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Així mateix, l’Òrgan va resoldre donar trasllat de la documentació presentada en el 
sobre número 2 per la CATALUNYA BANC, S.A., BANC DE SABADELL,S.A. i 
CAIXABANK,S.A als serveis tècnics de la Direcció de Planificació Econòmica per al 
seu informe. 
 
II.  ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA PRESENTADA 
 
Sobre les ofertes presentades per CATALUNYA BANC, S.A., BANC DE 
SABADELL,S.A i CAIXABANK,S.A, en data 17 d’abril de 2013, ha estat emès l’informe 
de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica, el text de la qual, en la part de 
l’avaluació de l’oferta, es reprodueix a continuació: 
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III.  PROPOSTA DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ 
 
En data 18 d’abril de 2013, s’ha reunit l’Òrgan seleccionador i, de conformitat amb 
l’informe tècnic, ha proposat seleccionar per formalitzar l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local l’entitat financera BANC DE SABADELL,S.A., amb les 
condicions assenyalades, i d’acord amb la base desena del plec regulador. 
 
IV.  RÈGIM JURÍDIC DE L’ACCIÓ CONCERTADA 
 
Tal com es consigna a les Bases aprovades mitjançant acord aprovat pel Ple de la 
Corporació, en la sessió celebrada el 31 de gener de 2013, l’acció concertada es 
configura com segueix: 
 
1. L’entramat de l’acció concertada, per tant, inclou tres subjectes (Diputació de 
Barcelona, l’entitat financera seleccionada i cadascun dels ajuntaments o EMD que 
decideix participar en el Programa de Crèdit Local), i s’articula en tres relacions 
jurídiques: 

 
- la del concert que vincula la Diputació i l’entitat financera seleccionada; 
 
- la que s’estableix entre la Diputació i cada entitat local participant en el Programa; 
 
- i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada i 
cada entitat local. 
 
Es tracta de tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament 
vinculades. 
 
2. Davant les dificultats dels ajuntaments i EMD per accedir al crèdit, en aquesta 
convocatòria s’ha considerat convenient preveure la possibilitat d’introduir l’opció de 
millores complementàries al Programa (plans de sanejament i inversions d’exercicis 
anteriors, actuacions relaciones amb la tresoreria), que puguin oferir les entitats 
financeres per al conjunt d’ajuntaments i EMD i que han estat objecte de valoració. I es 
considera convenient pel fet que si el Programa de Crèdit Local s’adreça 
exclusivament a finançar inversions, les altres opcions s’adrecen a la resta de préstecs 
a llarg termini (plans de sanejament i inversions d’exercicis anteriors) i a la millora de la 
liquiditat (actuacions adreçades a la tresoreria). Aquestes millores són les que es 
consignen a l’apartat Primer, b) del present dictamen. 
 
3. La relació entre la Diputació i cada ajuntament o  EMD participant en el Programa 
de Crèdit Local té caràcter subvencional, i se subjecta a les “Normes reguladores del 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona” aprovades per el Ple de la 
Diputació de Barcelona en sessió de data de 22 de desembre de 2011 i publicades en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 01.03.2012). La referida Norma té 
naturalesa reglamentària, raó per la qual es dóna compliment al requeriment de l’art. 
17.2 de la L 38/2003, de 17.11, General de Subvencions, relatiu a la necessitat 
d’ordenança específica per a modalitats de subvencions, i d’aquí que l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona no resulti d’aplicació directa, 
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sinó supletòria al Programa de Crèdit Local (art. 3.2.c del text de 2004 i 4.2.c del de 
2008), atesa la seva regulació específica. 
 
4. La relació entre l’entitat financera seleccionada i cada ajuntament o, EMD que 
participa en el Programa de Crèdit Local s’estableix sobre la base de l’operació de 
préstec que formalitzen ambdues entitats. 
 
Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del 
Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica, i es troba 
exclosa de l’àmbit d’aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), tot això de conformitat amb 
l’article 52 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 
2/2004, de 5.3, el qual es remet a l’art, 3.1.k) del Text refós de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, precepte que cal entendre substituït per l’art. 4.1.l) de la 
TRLCSP. 
 
5. Configurada jurídicament com a acció concertada, la relació entre la Diputació de 
Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en tant que modalitat de l’activitat de 
foment, ve regulada per les disposicions i els instruments següents: 
 
a)  Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36. 
 
b)  Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242. 
 
c)  Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135. 
 
d) Les ja esmentades “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la 

Diputació de Barcelona” (publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’1.03.2012). 

 
e)  El Plec de Bases de la convocatòria, l’oferta de l’entitat financera seleccionada i el 

conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona. 
 
En virtut de tot això, d’acord amb el que disposa la Base 10 del Plec de Bases, es 
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Seleccionar l’entitat financera BANC DE SABADELL, S.A. per formalitzar 
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local, a l’objecte d’obtenir el finançament de 
les operacions financeres dels Ajuntaments i Entitats Menors Descentralitzades de la 
província de Barcelona, d’acord amb la seva oferta i, en particular, les condicions 
següents: 
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a) Preu de les operacions dels préstecs a llarg termini dins del Programa de 
Crèdit Local: 

 

Import:                 Cent milions  (100.000.000) € anuals 
Interès:                Euríbor a 3 mesos + 3,75% (Revisió trimestral) 
Sense comissions 
Termini màxim:     10 anys (inclòs com a màxim 1 any de carència) 

 

b) Millores que es presenten – actuacions complementàries al Programa de Crèdit 
Local: 

 

Les millores presentades es reprodueixen a continuació: 
 

“Millores que es presenten - Actuacions complementàries al Programa de 
Crèdit Local: 
 

b.1. Millores a la Tresoreria Municipal: 
 
b.1.a - Línia d'anticips per import de 40.000.0000 € anuals a les entitats 

locals de la província, sobre la resolució del programa "Catàleg 
d'activitats i Serveis" Xarxa Serveis. 

 Termini anual amb domiciliació irrevocable de la subvenció ,una 
comissió única del 0,10% i un diferencial sobre l'Euribor de 3,75% i a 
desenvolupar la comissió d'avaluació. 

 

b.1.b - Finançament del programa complementari (acord junta govern DIBA 
8/11.2012) per import de 19.800.0000 € via anticips o pòlissa de 
crèdit, termini de 9 mesos, amb domiciliació irrevocable de la 
subvenció amb una comissió única del 0,10% i un diferencial sobre 
l'Euribor de 3,75%, proposta a desenvolupar la comissió d'avaluació. 

 

b.1.c - Línia de finançament als Ajuntaments amb subvenció FEDER per 
import de 10.000.0000 €, amb afectació de la subvenció, amb 
domiciliació de la transferència dels impostos cedits al ORGT de la 
DIBA(en cas d'estar cedits), a un termini de 20 mesos, una comissió 
d'obertura del 0,15% i un diferencial sobre l'Euribor del 4,50%; a 
desenvolupar la comissió d'avaluació. 

 

b.1.d - Línia de finançament als Consells Comarcals de la província per 
import de 10.000.000 €, sobre subvencions o programes de la DIBA, 
instrumentada sobre anticips o pòlissa de crèdit,amb transferència 
irrevocable de la subvenció DIBA a un termini anual, amb comissió 
única del 0,10% i un diferencial sobre l'Euribor del 3,75%, a 
desenvolupar la comissió d'avaluació. 

 

b.1.e - Línia d'anticips esglaonats a les entitats locals beneficiaries del 
programa "Xarxa Infraestructures" en termini des de l'inici de la 
resolució a la finalització de la obra, amb domiciliació irrevocable de 
la subvenció Xarxa Infraestructures. Línia de 150.000.000 € fins a 
2015, comissió única de disposició del 0'15% i un diferencial sobre 
l'Euribor de 4,50%, proposta a desenvolupar la comissió d'avaluació. 
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b.2. Millores a Plans de Sanejament e Inversions d'exercicis anteriors 
 

b.2.a - Línia de finançament d'inversions ja executades en exercicis 
anteriors, finançades amb ingressos corrents , amb el condicionant 
de la autorització de tutela financera de la Generalitat (si s'escau). 
Línia de préstec per import de 6.000.000 €, amb te~mini el de la 
legislatura, comissió d'obertura del 0,60%, amortitzacions mensuals i 
un diferencial Euribor de 4,75%, amb aportació de garantia per part 
del Ajuntament de com a mínim la part proporcional de la 
transferència de la PlE i aportant les transferències del ORGT de la 
DIBA (en cas d'estar cedits) . A desenvolupar a la comissió 
d'avaluació. 

 

b.2.b - Línia de préstecs per import de 6.000.000 € de finançament a 
Ajuntaments amb plans de sanejament autoritzats per la Generalitat, 
especialment aquells en que els serveis tècnics de la DIBA hi hagin 
participat en la seva elaboració, termini el de la legislatura,amb 
comissió d'obertura de O,60 €, un diferencial Euribor del 4,75% i 
pagaments mensuals. Amb aportació per part del Ajuntament de com 
a mínim la part proporcional de la transferència estatal PlE i les 
transferències del ORGT de la DIBA (en cas d'estar cedits). A 
desenvolupar la comissió d 'avaluació.” 

 

Segon.-  Disposar que l’acció concertada es regirà pel Plec de bases aprovat pel Ple 
de la Corporació en la sessió de 31 de gener de 2013, els presents acords, l’oferta de 
l’entitat financera BANC DE SABADELL, S.A., el conveni formalitzat entre aquesta i la 
Diputació de Barcelona, i la normativa detallada a l’apartat IV de la part expositiva del 
Dictamen. 
 

Tercer.- Facultar al President per aprovar i formalitzar el conveni de l’acció concertada 
del programa de Crèdit Local 2013-2014 entre la BANC DE SABADELL, S.A. i la 
Diputació de Barcelona  
 

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resultat del procés 
de selecció de l’acció concertada del programa de Crèdit Local, i notificar-ho a l’entitat 
seleccionada i a la resta d’entitats que han participat. 
 

Cinquè.- Donar compte al Ple dels presents acords, per al seu coneixement. 
 

15.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Aigua i enllumenat pl. 
Constitució i c/Cucurny” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Montmeló.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 

Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Montmeló, presentada en 
data 5/3/2013 per finançar la inversió “Aigua i enllumenat pl. Constitució i c/Cucurny” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 

Vist el punt 3.3.F, apartat d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

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 Montmeló  
Actuació:  Aigua i enllumenat pl. Constitució i c/Cucurny 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 5/2013 

 

Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 

Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
16.- Dictamen que proposa reduir l’import de set mil nou-cents cinquanta-dos 
euros amb quaranta-quatre cèntims (7.952,44) € de l’ajut atorgat per acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 10 de desembre de 2009 
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en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011 al Consell Comarcal del Barcelonès per l’actuació “F1 senyalització de la 
Ronda Verda”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 10 de desembre de 2009 per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona es va aprovar en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011 un conveni específic amb el Consell Comarcal del Barcelonès 
per l’actuació “F1 senyalització de la Ronda Verda” codi XBMQ 09/X/58681 per un 
import de 190.000 €.  
 
En data 12 de juliol de 2012  la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar un canvi de destí de l’esmentada actuació en el sentit següent:  
 

Necessitat 
acordada objecte 

de canvi de 
destinació 

Codi XBMQ 
Aportació 
Diputació 

inicial 

Import 
reducció 

Nova actuació 
acordada 

Aportació 
final 

Diputació 
nova 

necessitat 
acceptada 

F1 senyalització 
de la Ronda Verda

09/X/58681 190.000€ 71.150€

Adequació 
d’itinerari per a 
bicis i vianants 
al Passeig de 
les Aigües de 

Barcelona 

118.850 €

 
Vist que el Consell Comarcal del Barcelonès ha comunicat la finalització de les obres, i 
que l’esmentada actuació va ser adjudicada per un import inferior a l’inicialment 
previst. 
 
Atès que la disposició transitòria primera del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, aprovat pel Ple de la Diputació en data 31/5/2012, 
estableix que el termini màxim per presentar la documentació de tramitació de 
preacords pendents de l’àmbit de suport a les infraestructures i equipaments era el 30 
de juny de 2012 i, el de formalització administrativa, el 30 de setembre de 2012. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Barcelonès no va demanar un nou canvi de destí del 
sobrant corresponent a l’actuació “F1 senyalització de la Ronda Verda”, correspon 
donar de baixa 7.952,44 €. 
  
Vist l’epígraf 12.2.e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.-  Reduir l’import de ajut econòmic que s’indica a continuació, per menor import 
justificat. 
 

Ens local beneficiari: Consell Comarcal del Barcelonès 
NIF: P-5800012-F 
Codi XBMQ: 09/X/58681 
Actuació: F1 senyalització de la Ronda Verda 
Aportació de la Diputació: 118.850 € 
Import de la reducció: 7.952,44 € 
Núm. Expedient:  2009/10015 
Document ajust de valor agrupat: 1303900393 
Aplicació pressupostària:  G/30201/432A1/76560 

 
Segon.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Barcelonès. 
 
17.- Dictamen que proposa reduir l’import de seixanta-un mil cent            
seixanta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims (61.164,83) € de l’ajut atorgat 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 9 de juny 
de 2011 en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011 al Consell Comarcal del Barcelonès per l’actuació “F2 senyalització de 
la Ronda Verda”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 9 de juny de 2011 per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona es va aprovar en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011 un conveni específic amb el Consell Comarcal del Barcelonès 
per l’actuació “F2 senyalització de la Ronda Verda” codi XBMQ 11/X/71237 per un 
import de 360.000 €.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Barcelonès ha comunicat la finalització de les obres, i 
que l’esmentada actuació va ser adjudicada per un import inferior a l’inicialment 
previst. 
 
Atès que la disposició transitòria primera del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, aprovat pel Ple de la Diputació en data 31/5/2012, 
estableix que el termini màxim per presentar la documentació de tramitació de 
preacords pendents de l’àmbit de suport a les infraestructures i equipaments era el 30 
de juny de 2012 i, el de formalització administrativa, el 30 de setembre de 2012. 
Atès que el Consell Comarcal del Barcelonès no va demanar un nou canvi de destí del 
sobrant corresponent a l’actuació “F2 senyalització de la Ronda Verda”, correspon 
donar de baixa 61.164,83 €. 
 
Vist l’epígraf 12.2.e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Reduir l’import de ajut econòmic que s’indica a continuació, per menor import 
justificat. 
 

Ens local beneficiari: Consell Comarcal del Barcelonès 
NIF: P-5800012-F 
Codi XBMQ: 11/X/71237 
Actuació: F2 senyalització de la Ronda Verda 
Aportació de la Diputació: 360.000 € 
Import de la reducció: 61.164,83 € 
Núm. Expedient:  2011/2159 
Document ajust de valor agrupat: 1303000553 
Aplicació pressupostària:  G/30201/432A1/76560 

 
Segon.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Barcelonès. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar l’addenda al conveni de col·laboració vigent, 
signat el 5 de juliol de 2012 entre la Diputació de Barcelona, a través de la 
Gerència de Serveis de Turisme, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de 
Turisme de Barcelona, per a la promoció turística de la “Destinació Barcelona: 
una oportunitat”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:  
 
La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències que li reconeixen els 
articles 36.1 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local i 91.2 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis del seu àmbit territorial perquè puguin desenvolupar les competències locals. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, té com a 
objectius generals, entre d’altres, la promoció turística de la província de Barcelona i 
està interessada en dur a terme aquesta promoció en estreta col·laboració amb 
Barcelona ciutat.  
 
La Diputació de Barcelona, per mitjà de la Gerència de Serveis de Turisme, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona, van iniciar un procés 
de col·laboració concretat en dos convenis que van ser vigents entre els anys        
2008-2009 i 2010-2011. Aquests convenis van permetre a les tres parts signants, 
cooperar a nivell de la promoció turística, la millora de l’oferta, la informació turística i 
la generació de més coneixement sobre el turisme a la ciutat de Barcelona i  tot el seu 
entorn territorial, en especial, la costa de la província de Barcelona. 
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L’any 2012 es va aprovar per Junta de Govern , en sessió ordinària de 31 de maig de 
2012, el conveni a signar entre l’ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de 
Barcelona i Diputació de Barcelona per a la promoció turística de la “Destinació 
Barcelona: una oportunitat”, entenent la Destinació Barcelona com una realitat turística 
d’alt potencial i valor, tant pel posicionament que té a nivell turístic la ciutat de 
Barcelona, com per la varietat i complementarietat del conjunt de l’oferta turística que 
hi ha al seu entorn. Aquest conveni es va signar el 5 de juliol de 2012 i té una vigència, 
d’acord amb el seu pacte desè, fins el 31 de desembre de 2015.  
 

D’acord amb el pacte setè de l’esmentat conveni, per als anys posteriors al de la 
signatura, és a dir, 2013, 2014 i 2015, Diputació de Barcelona acordarà amb el 
Consorci de Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, com a addenda al 
conveni, la relació d’accions i els imports del seu suport, així com la seva justificació.  
 

Vist l’apartat 3.4.i.3 de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració vigent, signat el 5 de juliol de 
2012 entre la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona, per a la promoció 
turística de la “Destinació Barcelona: una oportunitat”, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, A TRAVÉS DE LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA PER 
A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA “DESTINACIÓ BARCELONA: UNA 
OPORTUNITAT” 
 

REUNITS 
 

D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident primer i 
President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i 
Arnabat, facultat per a aquest acte d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013, assistit per la secretària delegada, Sra. 
Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de 
la corporació de data 2 de maig de 2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data 16 de 
maig de 2012.  
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat per l’Il·lma Sra. Sònia Recasens i 
Alsina, Segona Tinent d’Alcalde, en virtut de l’Acord de la Comissió de Govern de data 4 de 
juliol de 2012 i assistida pel Secretari Delegat de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació Sr. 
Angel Pascual Oliva.  
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I, de l’altra, el CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA, representat pel Sr. Joan 
Gaspart i Solves President del Comitè Executiu del Consorci. 

 
ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, l’any 2012 va aprovar per Junta de Govern , en sessió ordinària 
de 31 de maig de 2012, el conveni a signar entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de 
Turisme de Barcelona i Diputació de Barcelona per a la promoció turística de la “Destinació 
Barcelona: una oportunitat”, entenent la Destinació Barcelona com una realitat turística d’alt 
potencial i valor, tant pel posicionament que té a nivell turístic la ciutat de Barcelona, com 
per la varietat i complementarietat del conjunt de l’oferta turística que hi ha al seu entorn.  
 
En data 5 de juliol de 2012 es va signar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci de Turisme de Barcelona per a la promoció turística de la “Destinació Barcelona: 
una oportunitat”, amb una vigència des de l’1 de gener de 2012 i fins el 31 de desembre de 
2015.  
 
D’acord amb el pacte setè de l’esmentat conveni, per als anys posteriors al de la signatura, 
és a dir, 2013, 2014 i 2015, Diputació de Barcelona acordarà amb el Consorci de Turisme 
de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, com a addenda al conveni, la relació d’accions i 
els imports del seu suport, així com la seva justificació.  

 

PACTES 
 
COORDINACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ DESTINACIÓ BARCELONA.  
 
Amb l’objectiu de coordinar les accions acordades per les institucions en el conveni de la 
Destinació Barcelona, s’estableixen en el present document algunes indicacions bàsiques 
de com s’efectuarà la promoció turística. 

 

1. Aspectes previs 
 

Accions acordades: 
 
Les accions acordades són les recollides en l’annex del conveni, si bé es podran modificar 
en funció de noves propostes que puguin sorgir, sempre i quan es compti amb el vist-i-plau 
de totes les parts. 
 
Material: 
 
A fi de poder lliurar material adequat en les diferents accions, es farà un intercanvi 
d’informació bàsica (documents en format electrònic per incorporar als respectius USB), 
s’acordarà la presència en els documents de presentació i es definiran els materials gràfics 
que podran acompanyar-la (30 tops, fulletons de productes, etc...) 
 
Seguiment: 
 
Al retorn de cada acció de promoció es farà un breu informe en el que s’indicarà el resultat 
de la mateixa, i quan hi hagi interès per part de l’operador sempre que sigui possible, 
s’acompanyarà del resum dels contactes comercials. 

 
2. Fires 

 
La participació en fires pot realitzar-se en diferents modalitats: 
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Estand conjunt: 
 
Es farà la participació en un únic estand, sota la marca “Barcelona” i el lema “Barcelona és 
molt més” i la presència dels logotips de totes dues destinacions. El mostrador estarà atès 
per personal de totes dues entitats. 
 
Turisme de Barcelona sol·licitarà a la institució o ens que organitzi el saló o que lideri 
l’estand la participació i el pagament es farà a meitats iguales entre tots dos ens. 
 
Es compartirà (cas de tenir) la taula de reunions i cada entitat tindrà les seves reunions 
independents, tot i que sempre que sigui possible es presentarà la Destinació Barcelona i es 
compartiran els contactes comercials. 
 
Exemple: ITB (Berlín) 
 
Estand únic: 
 
En aquelles fires en les que només una institució sigui present, es farà servir preferiblement 
la marca “Barcelona – Barcelona és molt més”. Es durà material tant de la ciutat com de la 
província i es presentarà sempre que sigui possible la Destinació Barcelona. 
 
De manera prèvia a la fira s’informarà a l’ens que no sigui present la possibilitat de dur 
material específic. 
 
Exemple: (Fiets en Wandelbeurs) 
 
Estand independent: 
 
En alguns casos es tindrà un estand independent per a cada entitat, cadascú amb la seva 
marca. 
 
Quan sigui possible es compartiran contactes comercials i materials. 
 
Exemple: FITUR 

 
3. Workshops 

 
Els workshops, reunions amb operadors, també poden tenir diferents modalitats 
 
Workshops propis: 
 
En els workshops generats per alguna de les institucions, es definirà de manera prèvia 
l’interès en la participació en el mateix i el grau de participació desitjada (taula de treball, 
taula per empresaris, espai expositiu, acció coordinada...), tenint en compte el criteri 
d’interès promocional de l’entitat organitzadora. 
 
En tot cas, sempre que sigui possible, es farà referència a la Destinació Barcelona i es farà 
presentació conjunta. 
 
Exemples: Workshop BPCB, Workshop de membres de Turisme de Barcelona... 
 
Workshop de tercers amb presència d’una sola institució: 
Quan el workshop estigui promogut per una altra institució o bé per una empresa 
organitzadora i només una de les institucions tingui interès directe en assistir, es proposarà 
el lliurament d’informació específica per part de l’altre ens a fi de completar la informació que 
es donarà en les reunions, com per exemple la incorporació d’informació pels USB. 
 
Exemples: WS Pirineus, WS Índia 
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4. Accions a públic final 
 

Ambdues institucions vetllaran per la presentació de material gràfic i de promoció de la 
Destinació Barcelona en accions de promoció adreçades a públic final, quan sigui d’interès 
per alguna de les institucions. Abans de la mateixa s’acordaran aquests materials i es 
proposarà la participació directa o institucional en funció de la seva tipologia. 

 
5. Visites comercials 

 
Quan els equips comercials de qualsevol de les dues institucions realitzi visites comercials a 
operadors o agents de viatges, durà informació bàsica en els seus suports (USB, dossiers) o 
amb els mitjans que s’hagi acordat en cada cas i en la mesura del possible es compartiran 
els contactes comercials que hagin mostrat interès.  

 
6. Fam, press i blogtrips 

 
Els viatges de premsa, operadors o bloggers són una excel·lent oportunitat de donar a 
conèixer la nostra Destinació. Sempre que sigui possible es col·laborarà en viatges conjunts, 
coordinant programes i presentacions. 
 
Organitzats per una de les institucions: 
 
Quan el viatge estigui promogut per una de les institucions, es farà el possible per incorporar 
la presentació de la Destinació Barcelona en algun moment del mateix, o afegir materials 
específics als visitants. 
 
Així mateix, si és possible per la durada o la naturalesa del viatge, s’incorporarà una visita a 
la ciutat i a algun punt proper de la província. 
 
Es comentaran els programes dels viatges i s’estudiaran les accions conjuntes. Sempre que 
sigui possible es compartiran els contactes comercials dels visitants. 
 
Organitzats per tercers: 
 
Quan el viatge estigui organitzat principalment per un tercer (per exemple per l’Agència 
Catalana de Turisme) i es visiti només la ciutat o només la província, es proposarà el 
lliurament d’informació específica als visitants i es farà el possible per compartir informació 
sobre els visitants. 

 
7. Comunicació 

 
Durant la vigència del conveni, es cercaran accions de comunicació i promoció conjuntes, 
en entorns on i off line. Es faran edicions de material promocional conjunt (30 tops) i es 
compartirà informació de publicacions pròpies. 

 
8. Cercle de Turisme 

 
S’analitzarà la possibilitat de què totes dues institucions s’incorporin en els respectius 
programes amb membres o taules de treball a fi de coordinar també la creació de productes 
específics. 

 

COORDINACIÓ D’ESTUDIS, OFICINES I PRODUCTES. 
 

1. Àmbit del coneixement i intel·ligència Turística de Barcelona i el seu entorn 
 

Es valoren de forma molt positiva els resultats de l’experiència acumulada en l’articulació i 
difusió del coneixement sobre l’oferta i la demanda turística de Barcelona i el seu entorn, a 
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partir de la integració de la informació i les metodologies que desenvolupen tant Turisme de 
Barcelona com la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació. 
 
Ambdues parts continuen estan interessades en realitzar estudis de tendència de la 
demanda respecte de Barcelona i el seu entorn i accions de benchmarking que permetin 
investigar les bones pràctiques dutes a terme per altres destinacions turístiques 
internacionals de naturalesa similar i que puguin millorar la seva gestió, promoció i 
comunicació. 
 
Per tal de divulgar tots aquests coneixements, les parts es comprometen a organitzar 
conjuntament jornades, cursos o tallers, editar publicacions específiques o a través dels 
canals i portals corporatius. Les accions proposades per a 2013 són: 

 
 Realització d’una publicació conjunta que inclogui les principals dades i magnituds 

estadístiques de Barcelona i el seu entorn de l’any 2012, donant continuïtat a la 
publicació “Estadístiques de Turisme a Barcelona i Província 2011” realitzada de manera 
conjunta per primera vegada per les dues institucions l’any anterior.  

 Continuació de l’estudi "Enquesta visitants en destí a Costa de Barcelona” aprofitant la 
metodologia d'enquestació de visitants de la ciutat de Barcelona. Per a 2013 es preveu 
un increment d'enquestes per la incorporació de les comarques del Vallès Occidental i 
Vallès Oriental com a noves comarques incloses a la marca Costa Barcelona. 

 Intercanvi Benchmark amb Amsterdam i París. 
 

Atès que part del contingut dels treballs té un interès compartit, les parts es comprometen a 
facilitar la participació de l’altra part en el procés d’elaboració i seguiment dels estudis 
acordats i a compartir la informació obtinguda en els treballs sense prejudici d’altres 
col·laboracions futures en aquest àmbit.  
 
Per altra banda l’Ajuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona manifesten el seu interès en analitzar el fenomen de l’excursionisme o visitant de 
dia en l’àmbit territorial de la Destinació Barcelona tant pel que fa al seu volum com a la 
seva caracterització. 
 
Finalment, i amb l'objectiu d'ampliar l'abast territorial de l'estudi d'impacte econòmic de 
l'activitat turística a Barcelona 2012-2013 impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, 
s'analitzarà la possibilitat d'incorporar-hi la Diputació de Barcelona. 

 
2. Àmbit Oficines de Turisme i Informació Turística 

 
El sistema d’informació turística de la ciutat de Barcelona disposa de diferents punts 
d’atenció al visitant (Oficines, casetes d’informació, etc.) que configuren una important xarxa 
de contacte amb el turista. 
 
Analitzats aquests punts, la seva configuració i ubicació, com també les característiques del 
personal que les atén, les necessitats de la demanda i la possibilitat d’incorporar informació 
turística de la resta de la província de Barcelona es convé desenvolupar l’apartat d’Oficines 
de Turisme del conveni en el següents punts: 

 
a) Oficina de turisme de la plaça de Catalunya 

 
 Turisme de Barcelona dedicarà un espai d’atenció al visitant que estarà especialitzat en 

la informació turística de la província de Barcelona (BCN+). 
 L’espai serà atès per personal de Turisme de Barcelona amb una formació específica 

sobre el recursos i els productes turístiques de la província de Barcelona.  
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 L’espai disposarà del material necessari per a una correcta atenció al visitant 
(publicacions, accés a internet, etc.). 

 La Gerència de Serveis de Turisme planificarà i executarà un Pla de Formació 
permanent del personal que atengui l’espai BCN+. Aquest pla inclourà sessions 
presencials i a distància, com també un calendari de viatges de familiarització pels 
recursos principals de la província. 

 L’espai BCN+ tindrà una retolació específica que l’identificarà amb la imatge corporativa 
turística de la província. 

 En aquest espai es podran vendre productes turístics de la província, en especial aquells 
inclosos a la botiga de Turisme de Barcelona. 

 L’espai BCN+ facilitarà la instal·lació del Gestor de Visitants que la Direcció General de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya facilita a totes les oficines de turisme 
homologades. 

 
b) Oficines de Turisme de l’Aeroport 

 

 Es vetllarà per la millora de la retolació dels punts d’atenció de les dues terminals per tal 
d’incorporar de forma correcte la imatge corporativa turística de la Diputació de 
Barcelona (BCN+) 

 Es proposarà al personal d’atenció dels punts d’informació la participació en les sessions 
i visites del pla formació sobre la província de Barcelona dissenyades per al personal del 
punt d’informació de la província de Barcelona a la plaça Catalunya. 

 Es realitzarà una selecció del material d’informació turística de la província de Barcelona 
més adient per a aquesta tipologia d’oficina que serà proveïda per la Gerència de 
Serveis de Turisme de la Diputació. 

 Es promourà l’ús del Gestor de Visitants que la Direcció General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya facilita a totes les oficines de turisme homologades. 

 
c) Informació Turística de la província de Barcelona en esdeveniments a la ciutat 

 

 Aprofitant els principals esdeveniments organitzats a la ciutat de Barcelona, Turisme de 
Barcelona facilitarà la distribució de material de promoció de la província en els diferents 
aparadors de promoció que tingui disponibles l’entitat en cada esdeveniment. 

 
3. Àmbit de Productes Turístics 

 
Incrementar la cartera de productes turístics de la província de Barcelona i millorar-ne el seu 
posicionament a la Bcnshop de Turisme de Barcelona.  
 
Per tal de millorar aquest àmbit es proposen les següents actuacions: 

 

 Es farà una proposta d’ordenació conjunta entre la Gerència de Serveis de Turisme de la 
Diputació i Turisme de Barcelona de l’apartat “A prop de Barcelona” de la web de 
Turisme de Barcelona. L’objectiu d’aquesta proposta serà millorar l’accés i la informació 
referent a les activitats, recursos i productes turístics que pot trobar el visitant i el ciutadà 
a prop de Barcelona.  

 Els productes que s’incloguin en l’apartat “A prop de Barcelona” de la web de Turisme de 
Barcelona s’analitzaran de forma conjunta en una comissió tècnica paritària que validarà 
les propostes de productes presentades. Aquesta comissió treballarà en la redacció d’un 
protocol que permeti identificar els productes que presenten les característiques idònies 
per poder incorporar-se al portal.  

 BCN Card. S’estudiarà la incorporació de productes “a prop de Barcelona” a la Barcelona 
Card que actualment comercialitza Turisme de Barcelona. 

 Es fomentarà que les oficines de turisme de la xarxa provincial d’oficines pugui vendre 
productes de Turisme de Barcelona a través del seu portal web.  
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4. Condicions econòmiques  
 

Per a l’exercici 2013, la Diputació de Barcelona farà una aportació al Consorci Turisme de 
Barcelona per un import màxim de tres-cents mil  (300.000) € com a col·laboració en les 
diferents accions previstes en aquesta addenda. D’aquest import, dos-cents mil són en 
concepte de promoció turística, i cent mil en concepte de creació i/o millora de serveis i/o 
productes turístics a Barcelona i el seu entorn territorial i coneixement qualitatiu del fenomen 
turístic de Barcelona i el seu entorn. El pagament i la justificació d’aquestes accions es 
realitzarà d’acord amb el previst  a l’apartat setè del conveni signat en data 5 de juliol de 
2012. 

 

ANNEX PLA D'ACCIONS DE PROMOCIÓ DESTINACIÓ BARCELONA 2013 
 

 FIRES 
 Nom de l'acció Lideratge Assistents Lloc de l'acció Mercat Segment/Producte Dates 

Fiets en 
Wandelbeurs 

ACT DB Àmsterdam Benelux 
Natura - Turisme 
actiu 

8-9 febrer 

Sevatur DB DB Sant Sebastià Espanya General 15-17 març 
Fira Modernista DB DB Terrassa Catalunya General 11-12 maig 
Fira Modernista DB DB Canet Catalunya General setembre 

Leisure ACT DB Moscou Rússia General 
17-20 
setembre 

Mahana ACT DB Toulouse França General 8-10 febrer 
Mercat del Ram DB DB Vic Catalunya General 22-24 març 

A
cc

io
ns

 D
B

 

Tour Natur ACT DB Düsseldorf Alemanya 
Natura - Turisme 
actiu 

6-8 setembre

Arabian Travel 
Market  

Turespaña TBCN Dubai Internacional Vacacional 6-9 maig 

Fira modernista TBCN TBCN Barcelona Catalunya 
General (public 
final) 

maig? 

ILTM Asia ACT TBCN Shanghai Internacional Premium 3-6 juny 
ILTM Cannes Turespaña TBCN Cannes Internacional Premium desembre 
JATA  Turespaña TBCN Tokio Internacional Vacacional 13-15 set 
Symposium 
Virtuoso 

TBCN Buenos Aires Internacional Premium 21-25 abril 

Travel Week 
Sao Paulo 

TBCN Sao Paulo Internacional Premium 16-19 abril 

A
cc

io
ns

 T
B

C
N

 

Virtuoso Travel 
Week 

TBCN Las Vegas Internacional Premium 11-16 agost 

SITC  ACT TBCN+DB Barcelona Catalunya General 19-21 abril 

EIBTM TBCN TBCN+DB Barcelona Internacional MICE 
19-21 
setembre 

C
on

ju
nt

es
 

ITB + LGBT ACT TBCN+DB Berlin Internacional General 6-10 març 

 
 WORKSHOPS - PRESENTACIONS 
 Nom de l'acció Lideratge Assistents Lloc de l'acció Mercat Segment/Producte Dates 

WS Mercat 
Britànic 

DB DB 
Londres o 
Barcelona 

Gran 
Bretanya 

General Pendent 

WS BPCB DB DB Barcelona Catalunya MICE octubre 
WS AVASA AVASA DB Barcelona Catalunya General   
WS ACAV ACAV DB Barcelona Catalunya General abril 
WS UCAVE UCAVE DB Barcelona Catalunya General 15 maig 

WS ETOA ETOA DB Londres 
Gran 
Bretanya 

General 24 juny 

WS Buy 
Catalunya 

ACT DB Barcelona Internacional General   

WS Pirineus ACT DB Pendent Internacional Actiu / Natura   
WS CCB 
Alemanya 

ACT DB 
Colònia / 
Düsseldorf 

Alemanya MICE   

WS CCB França ACT DB París França MICE   
WS CCB Regne 
Unit 

ACT DB 
Birmingham / 
Manchester 

Gran 
Bretanya 

MICE   

A
cc

io
n

s 
D

B
 

P TTOO DB DB Londres Gran General   
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 WORKSHOPS - PRESENTACIONS 
 Nom de l'acció Lideratge Assistents Lloc de l'acció Mercat Segment/Producte Dates 

Britànics Bretanya  
P ITB DB DB Berlin Alemanya General   
ILTM Americas   TBCN Mexic USA/Canada Premium 30 set-3 oct 
P Japó TBCN TBCN Osaka Japó Vacacional 25 abril 
WS Japó-Corea ACT TBCN Tokio, Seul Japo-Corea Vacacional octubre 

WS India Turespaña TBCN ? India Vacacional 
24-26 
setembre 

WS Invers 
Russia 

Turespaña TBCN ? Russia Vacacional setembre 

WS Països Golf 
Aràbic 

Turespaña TBCN 
A.Saudi,Kuwait,
Abu Dhabi, 
Qatar 

O. Mitjà Vacacional setembre 

P Jet2 Holidays Altres TBCN Regne Unit Britànic Vacacional maig 
WS Roadshow 
Norwegian 
Cruise Line 

Altres TBCN Regne Unit Britànic Vacacional novembre 

WS Russia TBCN TBCN Moscou Rússia Vacacional octubre 
WS Turisme 
Cultural ? 

Altres TBCN Màlaga multimercat Vacacional octubre 

A
cc

io
ns

 T
B

C
N

 

WS USA TBCN TBCN 
Atlanta, 
Chicago  

USA Vacacional 1-3 octubre 

 
 ACCIONS A PÚBLIC FINAL 
 Nom de l'acció Lideratge Assistents Lloc de l'acció Mercat Segment/Producte Dates 

Sant Jordi DB DB Barcelona Catalunya General 23 abril 
Any de 
Catalunya 

ACT DB Marsella França General maig 

Harley Days DB DB Barcelona Catalunya General juliol 
Jazzaldia ACT DB Donosti Euskadi General juliol 
Mercat de 
Mercats 

DB DB Barcelona Catalunya 
Gastronomia - 
Cultura 

octubre 

D
B

 

Barcelona 
Shopping Night 

DB DB Barcelona Catalunya General novembre 

T
B

C
N

 

Acció cuina 
catalana 

TBCN   Barcelona Catalunya Gastronomia  octubre 

 
 VISITES COMERCIALS 
 Nom de l'acció Lideratge Assistents Lloc de l'acció Mercat Segment/Producte Dates 

Rússia TBCN   Moscou   Vacacional abril 

França TBCN   
Paris, Lyon, 
Toulouse, 
Montpellier 

  Vacacional març 

Alemanya TBCN   
Frankfurt-
Dresden 

  Vacacional maig/setembre

Alemanya TBCN   
Hamburg, 
Hannover 

  Vacacional abril 

Polònia TBCN   Varsovia   Vacacional setembre 

Itàlia TBCN   
Torino, 
Bologna 

  Vacacional 13-17 maig 

Suècia TBCN   
Estocolm, 
Goteborg 

  Vacacional octubre 

Suïssa TBCN   
Zurich, 
Ginebra 

  Vacacional abril 

França BCB   Paris   MICE maig/setembre

França BCB   
Marsella i 
Mònaco 

  MICE 
novembre/des
embre 

Holanda i 
Suïssa 

BCB   
Amsterdam, 
Rotterdam i 
Ginebra 

  MICE 2on semestre 

Itàlia BCB   Milan i Roma   MICE Març/abril 

  

Rússia BCB   Moscu   MICE Març 
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 FAM, PRESS I BLOG TRIPS (*Pendent de confirmació amb Turespaña) 
 Nom de l'acció Lideratge Assistents Lloc de l'acció Mercat Segment/Producte Dates 

PT Natura i 
cultura 

DB DB   França Natura - cultura Primavera 

FT Turisme de 
reunions 

DB DB   França MICE Tardor 

FT Cultura i 
enoturisme 

DB DB   Gran Bretanya Cultura -enoturisme Tardor 

FT Cultura i 
enoturisme 

DB DB   Alemanya Cultura -enoturisme Tardor 

PT Natura DB DB   Alemanya Natura   Primavera 
FT o PT Turisme 
responsable i 
ecoturisme 

DB DB   Benelux Ecoturisme Primavera 

PT Enoturisme i 
luxe 

DB DB   
Països 
Nòrdics 

Enoturisme - Luxe Tardor 

FT Golf DB DB   
Països 
Nòrdics 

Golf Primavera 

D
B

 

FT Turisme 
religiós 

DB DB   Itàlia Turisme religiós Primavera 

FT MICE Mèxic BCB BCB Barcelona Mèxic MICE 
Abril/Maig/
Juny 

FT Zurich BCB BCB Barcelona Zurich MICE Març/abril 
SVOY - 
Hotelbeds 

TBCN TBCN Barcelona Rússia Vacacional 3 febrer 

Adesum TBCN TBCN Barcelona Xina Vacacional 26 febrer 
Kuoni/GTA TBCN TBCN Barcelona USA/Canada Vacacional 28 febrer 
Dertour Sports TBCN TBCN Barcelona Alemanya Vacacional 1-3 març 
Tumlare - 
Madrid 

TBCN TBCN Barcelona   Vacacional 6 març 

AAVV Hong 
Kong 

TBCN TBCN Barcelona Xina Vacacional 9-13 març 

TUI Nederland TBCN TBCN Barcelona Holanda Vacacional 
13-15 
març 

FT+WS Invers 
Rússia (GP F1) 

TBCN TBCN Barcelona Rússia Vacacional 
11-13 
maig 

FT+WS Invers 
multimercat 
(MotoGP) 

TBCN TBCN Barcelona multimercat Vacacional 14-16 juny 

T
B

C
N

 

FT Premium  TBCN TBCN     Premium   

 
 COMUNICACIÓ 
 Nom de l'acció       Mercat Segment/Producte Dates 

Web - Premsa TBCN         Anual 
Catàleg WS 
Rússia 

TBCN     Rússia Vacacional octubre 

Catàleg WS 
USA 

TBCN     USA Vacacional octubre T
B

C
N

 

Guia de 
restaurants 

TBCN     multimercat Vacacional Anual 

Suports 
publicitaris 

DB+TBCN           

Convention 
Bureau 

DB+TBCN           

C
on

ju
nt

es
 

30 Tops DB+TBCN           

 
 PROGRAMES 
 Nom de l'acció Lideratge           

D
B

 

Cercle de Turisme DIBA       Multi producte  Anual 

T
B

C
N

 

Barcelona Sports TBCN   Barcelona multimercat Esports Anual 
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 TRAMESA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA 
 Nom de l'acció Lideratge           

T
B

C
N

 

Barcelona World 
Mobile 

TBCN   Barcelona       

 

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de global de tres-cents mil (300.000) €, que 
es distribuiran de la manera següent:  
 

 Per a accions de promoció, la quantitat de dos-cents mil (200.000) €, els quals 
aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30202/432A0/46700, del 
pressupost vigent de l’Oficina de Promoció Turística. 

 Per la creació i/o millora de serveis i/o productes turístics a Barcelona i el seu 
entorn territorial, i coneixement qualitatiu del fenomen turístic de Barcelona i el seu 
entorn, la quantitat de cent mil (100.000) €, els quals aniran amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30201/432A1/46700, del pressupost vigent de l’Oficina 
Tècnica de Turisme. 

 

Tercer.- Satisfer al Consorci de Turisme de Barcelona, amb NIF P5890003F, la 
quantitat de 300.000 €, de conformitat amb el pacte setè del conveni.  
 

Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de 
Turisme de Barcelona. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

19.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Vic, als efectes del traspàs de titularitat a l’Ajuntament del tram 
de la carretera BV-4316 entre els p.k. 0,000 i 0,780 i de l’execució de les obres de 
millora de la urbanització de la carretera BV-4316 entre el p.k. 0,000 i 0,380.- 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: 
 

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’ens 
destinatari i la Diputació han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit 
de concertació “manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les 
actuacions en matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria 
de reposició d’equipaments i infraestructures, amb l’objectiu d’optimitzar-ne i garantir-
ne el seu funcionament i disponibilitat. 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut. 
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Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 

Vista la Refosa 1/2013, epígraf 12.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Vic 
NIF P0829900J 

Actuació 
Traspàs i millora de la urbanització d’un tram de la 
carretera BV-4316 

Codi XGL 13/X/90350 
Aportació de la Diputació 390.00 € 
Periodificació 2013 390.00 € 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis 
públics locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

 

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

 “Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
 

Àmbit de creació d'equipaments i infraestructures 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Vic 
NIF: P0829900J 

Actuació: 
Traspàs de la carretera BV-4316 entre el PK 0+000 i el PK 0+780  
i millora de la urbanització de la carretera BV-4316 entre el PK 
0+000 i el PK 0+380. 

2013 390.000 € 
 

Total 390.000  € 
Codi XBMQ: 13/X/90350 
Tipus de suport: Suport econòmic 
Centre Gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
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ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l Excm. Sr. President de la Diputació de 
Barcelona, Sr. Salvador Esteve i Figueras, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2013, 
sobre delegació de competències i atribucions d’ òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Corporació, núm. 882/2013, 
de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de data 19 de febrer de 2013, assistit per 
la Secretaria  d’aquesta Diputació, Sra. Petra Mahillo Garcia, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència, núm. 3538/12, de 2 de maig de 2012 (BOPB de 
10/5/2012 i 16/5/2012). 
 
AJUNTAMENT DE VIC, representat per l’Il.lm. Alcalde president de l’Ajuntament, Sr. Josep 
Maria Vila d'Abadal Serra, assistit per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Pilar Lobera Calvo. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” conveni marc que regula l’acció concertada entre 
la Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 

 
II. En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, l’Ajuntament de Vic i la 

Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament 
la necessitat de l’obra “Millora de la urbanització de la travessera de la BV-4316 entre 
el PK 0+000 i el PK 0+380.  TM Vic “. 

 
III. L’Ajuntament de Vic, manifesta la voluntat d’acceptar la cessió de la titularitat del tram 

de la BV-4316 entre el PK 0+000  i el PK 0+780 amb la signatura del conveni.  
 

IV. L’objecte del present conveni és la implementació per part de la Diputació de 
Barcelona i de l’Ajuntament de Vic dels compromisos que s’especifiquen en els 
pactes següents en ordre al traspàs del tram de la BV-4316 entre el PK 0+000 i el   
PK 0+780 i  establir les condicions per la execució de l’obra de millora del tram de la 
carretera BV-4316 entre el PK 0+000 i el 0+380. 

 
V. La Diputació de Barcelona, ha valorat el cost de les obres de millora que afecten 

directament a la calçada (ferm, vorada i senyalització) del tram de la BV-4316 entre el 
PK 0+000  i el PK 0+380 en 390.000  €  (IVA inclòs).  

 
VI. L’ajuntament està redactant un projecte constructiu que inclou, a més de l’esmentat  

en el paràgraf anterior, actuacions de millora a les voreres, en l’àmbit de titularitat 
municipal. 
 

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

 
PACTES 

 
1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni 

  
1.1. L’Ajuntament de Vic i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 

mailto:viladabadalsj@vic.cat�
mailto:viladabadalsj@vic.cat�
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Actuació a realitzar 
Traspàs de la carretera BV-4316 entre el PK 0+000 i 
el PK 0+780  i millora de la urbanització de la 
carretera BV-4316 entre el PK 0+000 i el PK 0+380. 

Àmbit de suport del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” 

Àmbit de manteniment d'equipaments i 
d’infraestructures 

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

Política local que es fomenta Millora de la seguretat i la funcionalitat viària 
 
L’àmbit de traspàs de titularitats i el del projecte a executar estan recollits a l’annex en 
un plànol explicatiu. 
 

1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 
adherit i el provincial: 
 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 

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

 
- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 

entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  

 
2. Obligacions de les parts  

 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents:  

 
 Per part de la Diputació:  

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 390.000  2013 
Aportació de la 
Diputació (total): 

390.000   

  
L’aportació econòmica de la Diputació serà a càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/76241 del Pressupost de l’exercici 2013. 

 
 Per part de l’ens local adherit: 

 
L’ Ajuntament de Vic serà l’administració que durà a terme la redacció del projecte 
“Millora de la urbanització de la travessera de la BV-4316 entre el PK 0+000 i el            
PK 0+380.  TM Vic “ i l’aprovació, licitació i execució de les obres corresponents.  

 
Qualsevol desviament que es produeixi en el transcurs de les obres serà a càrrec de 
l’ajuntament. 
 
L’Ajuntament de Vic remetrà a la Diputació de Barcelona notificació del corresponent acord 
del Ple municipal sol·licitant l’inici del procediment per al traspàs de titularitat a la Corporació 
municipal del tram de la carretera BV-4316 entre el PK 0+000  i el PK 0+780 amb la 
signatura del conveni. 
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L’Ajuntament de Vic no podrà començar les obres sense que el traspàs sigui efectiu. 
 
L’Ajuntament de Vic haurà de sol·licitar la corresponent autorització a la Diputació de 
Barcelona a la zona d’influència de la carretera. 

 
3. Vigència del conveni 

 
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura per les parts, i serà vigent fins que 
culminin, amb la corresponent finalització de les obres de projecte “Millora de la urbanització 
de la travessera de la BV-4316 entre el PK 0+000 i el PK 0+380.  TM Vic. També haurà 
d’haver culminat, el procediment per al traspàs a la titularitat de l’Ajuntament de Vic dels 
tram de la carretera la BV-4316 entre el PK 0+000 i el PK 0+780 actualment titularitat de la 
Diputació de Barcelona. 
 
4. Justificació de les despeses 
  
4.1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2013 i 31 de desembre 

de 2015. 
 
4.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

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

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

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

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

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

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
4.3. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 

4.4. El termini de presentació de justificació s’inicia amb la vigència del present conveni i 
no superarà l’anualitat 2015.  

 
5. Pagament  
 
5.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
5.2. El pagament efectuat per Diputació serà com a màxim l’establert per a cada anualitat 

a la periodificació de l’aportació de la Diputació de l’apartat primer de la present 
resolució. En cas que l’ens local beneficiari justifiqui despesa per un import superior a 
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la periodificació de l’aportació de la Diputació per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

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

de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2015. 

 
7. Identificació i Senyalització 
 
7.1. L’ ens local ha de garantir la presència corporativa de la Diputació de Barcelona com 

a ens cofinançador de l’actuació en els dispositius de comunicació, instal·lacions, 
cartells, tríptics o fulletons que es produeixin. S’aplicarà la normativa de presència de 
la marca corporativa prevista a les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de 
suport a les infraestructures i els equipaments del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”. 

 
7.2. Eventualment, l’actuació es senyalitzarà d’acord amb les instruccions de senyalització 

que pugui dictar la Diputació de Barcelona. 
 
8. Documentació tècnica 
 

8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 
Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

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

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

 

9. Balanç de l’acció concertada 
 
9.1. De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local 

beneficiari haurà de presentar el formulari “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat. 

 

10. Modificacions 
 

Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

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

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

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

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

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

 
12. Formes d’extinció 

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

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

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

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
constitueixen la llei del present conveni. 

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

següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

contractació de les administracions públiques. 
- El decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el reglament general de 

carreteres 
- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

carreteres. 
 

14. Jurisdicció competent 
 

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

 

15. Relacions amb terceres administracions públiques 
 

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

 
16. Responsabilitat enfront tercers 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 
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Tercer.- Aprovar i disposar una despesa de tres-cents noranta mil (390.000) €, amb 
càrrec a l’aplicació G/50100/453A1/76241 del pressupost vigent de despeses de la 
Diputació de Barcelona, condicionada a l’efectivitat de la modificació de crèdit núm. 
2013/3658 . 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Dosrius, als efectes del traspàs de titularitat a l’Ajuntament del 
tram de la carretera BV-5101 entre els p.k. 4,390 i 5,102 i de l’execució de les 
obres de millora de la calçada del vial municipal que actua com a variant, 
anomenada Ronda de Dalt.- 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: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’ens 
destinatari i la Diputació han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit 
de concertació “manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les 
actuacions en matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria 
de reposició d’equipaments i infraestructures, amb l’objectiu d’optimitzar-ne i garantir-
ne el seu funcionament i disponibilitat. 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vista la Refosa 1/2013, epígraf 12.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”: 
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DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Dosrius 
NIF P0807400G 

Actuació 

Millora i traspàs de titularitat d’un tram de la 
carretera BV-5101 i millora de la calçada del vial 
municipal que actua com a variant, anomenada 
Ronda de Dalt 

Codi XGL 13/X/90349 
Aportació de la 
Diputació 

421.218,27 € 

Periodificació 2013 421.218,27 € 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis 
públics locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

 
Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
 

Àmbit de suport a les infraestructures i equipaments 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Dosrius 
NIF: P0807400G 

Actuació: 
Millora i traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-5101 i 
millora de la calçada del vial municipal que actua com a variant, 
anomenada Ronda de Dalt 

2013 421.218,27 € 
 

Total 421.218,27 € 
Codi XBMQ: 13/X/90349 
Tipus de suport: Suport econòmic 
Centre Gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l Excm. Sr. President de la Diputació de 
Barcelona, Sr. Salvador Esteve i Figueras, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2013, 
sobre delegació de competències i atribucions d’ òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Corporació, núm. 882/2013, 
de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de data 19 de febrer de 2013, assistit per 
la Secretaria  d’aquesta Diputació, Sra. Petra Mahillo Garcia, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència, núm. 3538/12, de 2 de maig de 2012 (BOPB de 
10/5/2012 i 16/5/2012). 
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AJUNTAMENT DE DOSRIUS, representat per l’Il.lm. Alcalde president de l’Ajuntament, Sr. 
Josep Jo Munné assistit per la Secretaria de l’Ajuntament, Sra. Miriam Tenas Camps 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el  Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, conveni marc que regula l’acció concertada entre 
la Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 

 
II. En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, l’Ajuntament de Dosrius i la 

Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament 
la necessitat de les obres dels projectes, d’una banda, de millora del ferm i repintat 
del tram del vial urbà anomenat Ronda de Dalt, i d’altra banda, el de la millora de la 
travessera. 

 
III. L’Ajuntament de Dosrius té intenció de transformar la travessera de Dosrius en un 

espai més pacificat, i amb preferència per als vianants. El trànsit rodat es vol 
potenciar, doncs, per la variant, anomenada Ronda de Dalt de Dosrius. A més, 
periòdicament s’ocupa la calçada de la carretera, en una zona dintre el tram a 
traspassar, per a portar a terme el mercat. 

 
IV. Per a portar a terme totes les actuacions necessàries, l’Ajuntament ha sol·licitat el 

traspàs, a la jurisdicció municipal, de la carretera titularitat de la Diputació BV-5101 
(C.V. de Canyamars a Dosrius), en el tram comprès entre el pk 4+390, coincident 
amb el brancal que accedeix a la rotonda, i el pk 5+102, final de carretera, coincident 
amb la B-510. L’esmentada sol·licitud  ha estat  formulada per òrgan competent. 

 
V. Que l’objecte del present conveni és la implementació per part de la Diputació de 

Barcelona i de l’Ajuntament de Dosrius dels compromisos que s’especifiquen en els 
pactes següents en ordre al traspàs del citat tram, i a la millora del paviment del tram 
municipal (Ronda de Dalt), que actua com a variant, així com el projecte de millora de 
la travessera. 

 
VI. Respecte al tram de carretera BV-5101, actualment ja no té un caràcter de via 

convencional sinó que és una via de caràcter més urbà d’accés a la ciutat, que 
justifica per tant, el traspàs a la jurisdicció municipal. 

 
VII. La Diputació de Barcelona ha valorat el cost de les obres que afecten directament a la 

calçada de la Ronda de Dalt, establint-se en 199.650 €, IVA inclòs. Les obres de 
millora de ferm de la Ronda de Dalt,  consisteixen en el sanejament de les zones 
deteriorades, i extensió d’una nova capa de 3 cm d’aglomerat asfàltic en calent. Les 
plataformes reductores de velocitat estan en bon estat, i només es repintaran. Es 
finalitza l’actuació amb el repintat de la senyalització horitzontal. 

 
VIII.  Pel que respecta al projecte de millora de la travessera, redactat per l’Ajuntament, i 

que finançarà la Diputació de Barcelona, ascendeix a 421.218,27 €, IVA inclòs, i 
consisteixen entre d’altres, en una millora de paviments, enjardinament, enllumenat, 
millora de serveis com per exemple, hidrants, i col·locació de nou mobiliari urbà. 
 

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

1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni 
  
1.1. L’Ajuntament de Dosrius i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar 
Millora i traspàs de titularitat d’un tram de la 
carretera BV-5101 i millora del paviment del vial urbà 
anomenat Ronda de Dalt  

Àmbit de suport del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” 

Àmbit de manteniment d’equipaments i 
d’infraestructures 

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

Política local que es fomenta Millora de la seguretat i la funcionalitat viària 
 
L’àmbit de traspàs de titularitats i els dels projectes a executar estan recollits a l’annex 
en un plànol explicatiu. 
 

1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 
adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 

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

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

 
2. Obligacions de les parts  

 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents:  

 
 Per part de la Diputació:  
 

Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 421.218,27 2013 
Aportació de la 
Diputació (total): 

421.218,27  

 
L’aportació econòmica de la Diputació serà de 421.218,27 (21% IVA inclòs) i anirà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/76241 del Pressupost de l’exercici 2013. 
 
La Diputació de Barcelona realitzarà al seu càrrec de les obres de millora de ferm i repintat 
del tram de vial urbà anomenat Ronda de Dalt, amb inici a la rotonda de la BV-5101, i final a 
la B-510. L’execució de les obres es durà a terme en un vial de jurisdicció municipal i per 
tant és necessari autorització de les obres per part de l’Ajuntament. 
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La Diputació de Barcelona posarà en marxa la licitació de l’esmentada obra una vegada 
signat el present conveni.  
 
D’altra banda, finançarà les obres de millora de la travessera. 
 
La Diputació aprovarà prèviament a l’inici d’aquestes obres,  el traspàs al municipi del tram 
de carretera que l’ajuntament ha sol·licitat, atès que algunes de les actuacions que es volen 
portar a terme a la travessera, no serien legalitzables en aplicació de la llei de carreteres. 
 
La Diputació de Barcelona nomenarà un tècnic responsable per fer el seguiment de les 
obres de millora de la travessera que executa l’ajuntament. 
 
 Per part de l’ens local adherit: 

 
L’Ajuntament de Dosrius ha remès a la Diputació de Barcelona, notificació del corresponent 
acord del Ple municipal, sol·licitant l’inici del procediment per al traspàs de titularitat a la 
Corporació municipal del tram de la carretera BV-5101, en el tram comprès entre el            
pk 4+390, coincident amb el brancal que accedeix a la rotonda, i el pk 5+102, final de 
carretera coincident amb la B-510. 
 
Com que l’execució d’una part de les obres per part de la Diputació de Barcelona es durà a 
terme en un vial de  jurisdicció municipal, la Ronda de Dalt, l’Ajuntament de Dosrius haurà 
d’autoritzar les obres.  
 
La signatura d’aquest conveni suposa l’autorització de les obres i acceptació del citat 
projecte. 
 
D’altra banda, l’ajuntament portarà a terme la licitació i adjudicació de les obres de millora 
de la travessera contemplades en el projecte valorat en 421.218,27 €, IVA inclòs. Qualsevol 
desviament en el pressupost adjudicat anirà a càrrec de l’Ajuntament. No obstant, la baixa 
obtinguda en el procés de licitació de les obres de millora de la travessera repercutirà 
directament sobre l’ajuntament. 
 
L’Ajuntament de Dosrius ha redactat el projecte de les obres de millora de la travessera  i 
dirigirà les esmentades obres. A tal efecte haurà de nomenar un director de les obres, que 
es faci càrrec de la totalitat de les obres de millora de la travessera.  
 
L’Ajuntament haurà de sol·licitar la corresponent autorització a la Diputació, en la zona 
d’influència de la carretera. A tals efectes, l’Ajuntament haurà de lliurar a la Diputació de 
Barcelona els exemplars del projecte en paper, i suport informàtic pdf i editable suficients. El 
projecte serà complert, signat i amb l’IVA vigent. 

   
3. Vigència del conveni 

 
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura per les parts, i serà vigent fins que 
finalitzin les tres actuacions següents:  
 
Per una banda, culminin les obres d’afermat de la Ronda de Dalt, amb la corresponent 
recepció de les obres. 
  
D’altra banda, també haurà d’haver culminat el procediment per al traspàs a la titularitat de 
l’Ajuntament de Dosrius del referit tram de la carretera BV-5101, actualment titularitat de la 
Diputació de Barcelona.  
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Finalment hauran d’haver-se finalitzat les obres portades a terme per l’Ajuntament a la 
travessera. 

 
4. Justificació de les despeses 
 
4.1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2013  i 31 de 

desembre de 2015. 
 
4.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de l’ens 
local fa constar el següent:  

- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

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

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

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

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
4.3. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 

4.4. El termini de presentació de justificació s’inicia amb la vigència del present conveni i 
no superarà l’anualitat 2015.  

 

5. Pagament  
 

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

 
5.2. El pagament efectuat per Diputació serà com a màxim l’establert per a cada anualitat 

a la periodificació de l’aportació de la Diputació de l’apartat primer de la present 
resolució. En cas que l’ens local beneficiari justifiqui despesa per un import superior a 
la periodificació de l’aportació de la Diputació per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 

6. Gestió i aplicació de romanents  
 

6.1. En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 
de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2015. 

 

7. Identificació de la font de senyalització 
 
7.1. L’ ens local ha de garantir la presència corporativa de la Diputació de Barcelona com 

a ens cofinançador de l’actuació en els dispositius de comunicació, instal·lacions, 
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cartells, tríptics o fulletons que es produeixin. S’aplicarà la normativa de presència de 
la marca corporativa prevista a les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de 
suport a les infraestructures i els equipaments del Pla “Xarxa de Governs Locals       
2012-2015” 

 
7.2. Eventualment, l’actuació es senyalitzarà d’acord amb les instruccions de senyalització 

que pugui dictar la Diputació de Barcelona. 
 

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

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

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

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

 
9. Balanç de l’acció concertada 
 
9.1. De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local 

beneficiari haurà de presentar el formulari “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/. 

 
10. Modificacions 

 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

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

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

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

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

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

12. Formes d’extinció 
 

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

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
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13. Marc normatiu 
 
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
constitueixen la llei del present conveni. 

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

següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

contractació de les administracions públiques. 
- El decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el reglament general de 

carreteres 
- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

carreteres. 
 

14. Jurisdicció competent 
 

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

 
15. Relacions amb terceres administracions públiques 

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

 
16. Responsabilitat enfront tercers 

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

 
Tercer.- Aprovar i disposar una despesa de quatre-cents vint-i-un mil dos-cents divuit 
euros amb vint-i-set cèntims (421.218,27) €, amb càrrec a l’aplicació 
G/50100/453A1/76241 del pressupost vigent de despeses de la Diputació de 
Barcelona, condicionada a l’efectivitat de la modificació de crèdit núm. 2013/3658. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
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21.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, als efectes del traspàs de titularitat 
a l’Ajuntament del tram de la carretera BV-5001 entre els p.k. 1,500 i 3,015 i de 
l’execució de les obres de millora de la urbanització de “Remodelació de l’avda. 
de la Generalitat entre la plaça Catalunya i la Rambla de Sant Sebastià. BV-5001 
del p.k. 2,040 al 2,410” i de “Remodelació del passeig Llorenç Serra entre la 
Rambla de Sant Sebastià i l’avda. de Santa Coloma. BV-5001 del p.k. 2,410 al 
2,665”.- 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: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’ens 
destinatari i la Diputació han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit 
de concertació “manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les 
actuacions en matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria 
de reposició d’equipaments i infraestructures, amb l’objectiu d’optimitzar-ne i garantir-
ne el seu funcionament i disponibilitat. 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vista la Refosa 1/2013, epígraf 12.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
NIF P0824500C 

Actuació 
Traspàs i millora de la urbanització d’un tram de la 
carretera BV-5001 (entre els PK 1+500 i 3+015) 

Codi XGL 13/X/90352 
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Aportació de la 
Diputació 

3.127.770 € 

Periodificació 2013 3.127.770 € 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

 

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

 “Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
 

Àmbit de suport a les infraestructures i equipaments 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
NIF: P0824500C 
Actuació: Traspàs i millora de la urbanització d’un tram de la carretera BV-

5001 (entre els PK 1+500 i 3+015) 
2013 3.127.770 €  
Total 3.127.770 € 

Codi XBMQ: 13/X/90352 
Tipus de suport: Suport econòmic 
Centre Gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l Excm. Sr. President de la Diputació de 
Barcelona, Sr. Salvador Esteve i Figueras, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2013, 
sobre delegació de competències i atribucions d’ òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Corporació, núm. 882/2013, 
de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de data 19 de febrer de 2013, assistit per 
la Secretaria  d’aquesta Diputació, Sra. Petra Mahillo Garcia, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència, núm. 3538/12, de 2 de maig de 2012 (BOPB de 
10/5/2012 i 16/5/2012). 
 
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, representat per l’Il.lma. Alcaldessa 
presidenta de l’Ajuntament, Sra. Núria Parlón Gil assistida pel Secretari de l’Ajuntament,   
Sr. Francisco J. Ezquiaga Terrazas 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el  Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”  conveni marc que regula l’acció concertada entre 
la Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
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II. En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i 
desenvolupar conjuntament la necessitat de les obres dels projectes: “Projecte de 
remodelació de l’avinguda de la Generalitat entre la plaça Catalunya i la Rambla de 
Sant Sebastià. BV- 5001 del PK 2+040 al PK 2+410” i “Projecte de remodelació del 
passeig de Llorenç Serra entre  la Rambla de Sant Sebastià i  l’avinguda de Santa 
Coloma. BV-5001 del PK2+410 al PK 2+665”. 

 
III. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, manifesta la voluntat d’acceptar la 

cessió de la titularitat del tram de la BV-5001 entre el PK 1+500 (rotonda de Can 
Peixauet) i el PK 3+015 (B-20) amb la signatura del conveni. 

 
IV. L’objecte del present conveni és la implementació per part de la Diputació de 

Barcelona i de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet dels compromisos que 
s’especifiquen en els pactes següents en ordre al traspàs del tram de la BV-5001 
entre el PK 1+500 (rotonda de Can Peixauet) i el PK 3+015 (B-20) i  establir les 
condicions per la execució de les obres dels projectes: “Projecte de remodelació de 
l’avinguda de la Generalitat entre la plaça Catalunya i la Rambla de Sant Sebastià. 
BV- 5001 del PK 2+040 al PK 2+410” i “Projecte de remodelació del passeig de 
Llorenç Serra entre  la Rambla de Sant Sebastià i  l’avinguda de Santa Coloma. BV-
5001 del PK2+410 al PK 2+665” . S’adjunta un annex amb un plànol explicatiu. 

 
V. L’ajuntament està redactant els projectes constructius  esmentats  en el paràgraf 

anterior, que contemplen la reurbanització de tota la secció de la travessera per 
adaptar-la a les necessitats de l’entorn urbà; en ells es contemplen actuacions que no 
són autoritzables amb les normatives de carreteres, per tant les obres hauran de 
començar una vegada sigui efectiu el traspàs del tram. 
 

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

 
PACTES 

 
1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni 
 
1.1. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Diputació de Barcelona subscriuen 

el present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar 
Traspàs i millora de la urbanització d’un tram de la 
carretera BV-5001  (entre els PK 1+500 i 3+015) 

Àmbit de suport del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” 

Àmbit de manteniment d’equipaments i d’infraestructures  

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

Política local que es fomenta Millora de la seguretat i la funcionalitat viària 
 

L’àmbit de traspàs de titularitats i els dels projectes a executar estan recollits a l’annex 
en un plànol explicatiu. 

 
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial: 
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- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

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

 
2. Obligacions de les parts  

 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents:  

 
 Per part de la Diputació:  

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 3.127.770 2013 
Aportació de la 
Diputació (total): 

3.127.770  

 
L’aportació econòmica de la Diputació serà de 3.127.770 € (21% IVA inclòs) i anirà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/76241 del Pressupost vigent de 
despesa. 

 
 Per part de l’ens local adherit: 

 
L’ Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet serà l’administració que facilitarà els projectes 
constructius: “Projecte de remodelació de l’avinguda de la Generalitat entre la plaça 
Catalunya i la Rambla de Sant Sebastià. BV- 5001 del PK 2+040 al PK 2+410” i “Projecte de 
remodelació del passeig de Llorenç Serra entre  la Rambla de Sant Sebastià i  l’avinguda de 
Santa Coloma. BV-5001 del PK2+410 al PK 2+665” per un import total de 3.127.770 € (21% 
IVA inclòs) i l’aprovació, licitació , execució i direcció de les obres corresponents. 
  
Qualsevol desviament que es produeixi en el transcurs de les obres serà a càrrec de 
l’ajuntament. 
 
La baixa produïda en el procés d’adjudicació repercutirà en l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, de manera que l’import que la Diputació de Barcelona farà efectiu contra 
presentació de justificacions presentades per l’ens beneficiari coincidirà amb l’import 
d’adjudicació de les obres. 
 
En cas que hi hagi una liquidació positiva, serà assumida per la Diputació de Barcelona, 
sense superar l’import de 3.127.770 € (21% IVA inclòs). 
 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet remetrà la Diputació de Barcelona notificació 
del corresponent acord del Ple municipal sol·licitant l’inici del procediment per al traspàs de 
titularitat a la Corporació municipal del tram de la carretera BV-5001 entre el PK 1+500 
(rotonda de Can Peixauet) i el PK 3+015 (B-20) amb la signatura del conveni.  
 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no podrà començar les obres sense que el 
traspàs sigui efectiu. 
 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet haurà de sol·licitar la corresponent autorització 
a la Diputació de Barcelona a la zona d’influència de la carretera. 
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3. Vigència del conveni 
 

La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura per les parts, i serà vigent fins que 
culminin, amb la corresponent finalització de les obres dels projectes: “Projecte de 
remodelació de l’avinguda de la Generalitat entre la plaça Catalunya i la Rambla de Sant 
Sebastià. BV- 5001 del PK 2+040 al PK 2+410” i “Projecte de remodelació del passeig de 
Llorenç Serra entre  la Rambla de Sant Sebastià i  l’avinguda de Santa Coloma. BV-5001 
del PK2+410 al PK 2+665”. També haurà d’haver culminat, el procediment per al traspàs a 
la titularitat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet dels tram de la carretera la BV-
5001 entre el entre el PK 1+500 (rotonda de Can Peixauet) i el PK 3+015 (B-20) actualment 
titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
4. Justificació de les despeses 
 
4.1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2013  i 31 de 

desembre de 2015. 
 
4.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

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

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

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

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

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

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
4.3. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

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

no superarà l’anualitat 2015.  
 
5. Pagament  
 
5.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
5.2. El pagament efectuat per Diputació serà com a màxim l’establert per a cada anualitat 

a la periodificació de l’aportació de la Diputació de l’apartat primer de la present 
resolució. En cas que l’ens local beneficiari justifiqui despesa per un import superior a 
la periodificació de l’aportació de la Diputació per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 
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6. Gestió i aplicació de romanents  
 
6.1. En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2015. 

 
7. Identificació de la font de senyalització 
 
7.1. L’ ens local ha de garantir la presència corporativa de la Diputació de Barcelona com 

a ens cofinançador de l’actuació en els dispositius de comunicació, instal·lacions, 
cartells, tríptics o fulletons que es produeixin. S’aplicarà la normativa de presència de 
la marca corporativa prevista a les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de 
suport a les infraestructures i els equipaments del Pla “Xarxa de Governs Locals       
2012-2015”. 

 
7.2. Eventualment, l’actuació es senyalitzarà d’acord amb les instruccions de senyalització 

que pugui dictar la Diputació de Barcelona. 
 
8. Documentació tècnica 
 
8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

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

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

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

 
9. Balanç de l’acció concertada 
 
9.1. De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local 

beneficiari haurà de presentar el formulari “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/concerta. 

 
10. Modificacions 

 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

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

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

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

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

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

 
12. Formes d’extinció 

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

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

 
13. Marc normatiu 

 
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
constitueixen la llei del present conveni. 

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

següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

contractació de les administracions públiques. 
- El decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el reglament general de 

carreteres 
- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

carreteres. 
 

14. Jurisdicció competent 
 

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

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

 
16. Responsabilitat enfront tercers 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 
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Tercer.- Aprovar i disposar una despesa de tres milions cent vint-i-set mil set-cents 
setanta (3.127.770) €, amb càrrec a l’aplicació G/50100/453A1/76241 del pressupost 
vigent de despeses de la Diputació de Barcelona, condicionada a l’efectivitat de la 
modificació de crèdit núm. 2013/3658. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, als efectes de l’execució de les obres del 
projecte constructiu d’”Arranjament del talús de la carretera BV-1604, entre els 
p.k. 1,780 i 2,026, a Parets del Vallès”.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que tant a les travesseres com a les zones urbanes, la conservació i explotació 
de la zona de domini públic exterior a la calçada correspon a l’Ajuntament, una vegada 
s’ha fet efectiu el planejament, d’acord amb el que estableix l’art. 174 del Reglament 
General de Carreteres, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre.  
 
Atès que, pel que fa a la conservació i explotació de la calçada, aquestes són tasques 
que corresponen a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que amb l’objectiu d’assolir vies en les condicions de seguretat i accessibilitat 
adequades als diferents usuaris d’aquest espai (el trànsit de pas, el trànsit local, els 
vianants i els ciclistes), les actuacions en zona urbana afecten, per norma general, tant 
als àmbits de conservació i explotació de la calçada com de la zona de domini públic i, 
per tant, els agents implicats són la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. 
 
Atès que el risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals 
preocupacions de la Diputació de Barcelona, que executa accions adreçades a minvar 
aquest risc. 
 
Atès que l’Ajuntament de Parets del Vallès va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la 
redacció d’un projecte constructiu per a la reparació i consolidació del talús de la 
carretera de titularitat de la Diputació BV-1604 i el carrer Barcelona, d’aquella població. 
 
Atès que, en resposta a la petició de l’Ajuntament, l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, adscrita a la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta 
Diputació, va encarregar la contractació de la redacció del projecte constructiu de les 
obres  d’”Arranjament del talús de la carretera BV-1604, entre els p.k. 1,780 i 2,026, a 
Parets del Vallès”, amb un import total de 396.749,49 €, IVA inclòs. 
 
Atès que amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de 
determinar  les actuacions a càrrec d’ambdues administracions per a l’execució de les 
obres previstes en el referit projecte constructiu i de definir els respectius àmbits de 
conservació i explotació del tram de la carretera, afectat per la realització de les 
actuacions previstes, que restaran a càrrec de la Diputació de Barcelona i de 
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l’Ajuntament de Parets del Vallès, una vegada les obres hagin estat executades, s’ha 
elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre ambdues 
administracions.  
 
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 396.749,49 €, amb 
la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:  
 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de Parets 
del Vallès 

Cost (IVA inclòs) 396.749,49 € 323.468,21 € 73.281,28 € 
% 100% 81,53 % 18,47 % 

 
Atès que l’Ajuntament ha presentat el certificat acreditatiu de la disponibilitat 
pressupostària de l’import de la seva aportació al finançament de l’actuació prevista en 
el conveni.  
 
Atès que procedeix retenir el crèdit per import total de 396.749,49 €, declarant la 
plurianualitat de la despesa, dels quals 323.468,21 € corresponen al cost de l’actuació 
assumit per la Diputació, amb el següent desglossament anual: 50.000 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del pressupost ordinari vigent de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2013, i 273.468,21 €, amb càrrec a 
G/50100/453A1/611 del Pressupost de l’any 2014, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost esmentat; i 73.281,28 € corresponen a l’aportació 
municipal, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del vigent 
pressupost. 
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
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Atès que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a 
subscriure. 
 
Atès que, per raó de l’objecte del present Dictamen i de la seva quantia, la Junta de 
Govern és l’òrgan de la Diputació de Barcelona que té competència específica per 
resoldre, de conformitat amb el previst a l’epígraf 3.4.i.3) de la vigent Refosa 1/2013 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
882/13, de 14 de febrer de 2013, publicada al BOPB de 19/2/2013. 
 
Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa 1/2013, el 
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda 
la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  

 
A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Parets del Vallès, amb la finalitat de l’execució de les 
obres del projecte constructiu d’”Arranjament del talús de la carretera BV-1604, entre 
els p.k. 1,780 i 2,026, a Parets del Vallès“, d’acord amb el text de la minuta del conveni 
que es transcriu a continuació: 
 

 (...) 
“CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 
SOBRE LES  OBRES D’ARRANJAMENT DEL TALÚS DE LA CTRA. BV-1604, ENTRE ELS 

KMS. 1+780 I 2+026 
 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord 
amb la Refosa 1/2013 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/13, de 14 de febrer de 2013, publicada al BOPB de 19/2/2013, assistit 
pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació, núm. 3538/12, de 2 
de maig de 2012 (BOPB de 16/5/2012). 
 
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS, representat per l’Il·lm. Alcalde president de 
l’Ajuntament, Sr. Sergio Mingote Moreno, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Enric 
Acero Casas. 
 

mailto:enric.acero@parets.org�
mailto:enric.acero@parets.org�
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 

I.  Tant a les travesseres com a les zones urbanes, la conservació i explotació de la 
zona de domini públic exterior a la calçada correspon a l’Ajuntament una vegada s’ha 
fet efectiu el planejament d’acord amb el que estableix l’art. 174 del Reglament 
General de Carreteres.  

 
II.  Pel que fa a la conservació i explotació de la calçada, aquestes són tasques que 

corresponen a la Diputació de Barcelona, en les vies de la seva titularitat. 
 
III.  Amb l’objectiu d’assolir vies en les condicions de seguretat i accessibilitat adequades 

als diferents usuaris d’aquest espai (el trànsit de pas, el trànsit local, els vianants i els 
ciclistes), les actuacions en zona urbana afecten, per norma general, tant als àmbits 
de conservació i explotació de la calçada com de la zona de domini públic i, per tant, 
els agents implicats són la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. 

 
IV.  El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions 

de la Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc. 
 
V.  Entre els p.k. 1+780 i 2+026 de la carretera BV-1604, gestionada per aquesta 

Diputació, en el terme municipal de Parets del Vallès, existeix un talús entre la 
carretera i el carrer Barcelona, que és de titularitat municipal. Aquest talús ha mostrat 
símptomes d’inestabilitat en els darrers temps, que han ocasionat despreniments a la 
calçada de la carretera, i fissuracions i descalçaments al carrer. És necessari realitzar 
una actuació d’estabilització del talús, a través de la formació d’un mur de gabions, 
per a garantir la funcionalitat dels dos vials. A més, es pretén millorar la transitabilitat 
amb seguretat dels vianants, amb la construcció d’una nova vorera amb el 
corresponent enllumenat. 

 
VI.  Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és col·laborar en 

executar obres per a la millora de la seguretat viària i determinar els àmbits de 
conservació i explotació una vegada aquestes han estat executades.  

 
VII.  La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona de data ........ 
 

En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen el present conveni que es regirà pels 
següents 
  

PACTES 
 
Primer.- Entitats que el subscriuen i objecte del conveni 

  
1.1:  El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries 

en relació a l’actuació següent:  
 

Actuació  
realitzar 

Projecte  per a l’execució d’obres de millora de la seguretat viària, a 
la carretera BV-1604, entre els p.k. 1+780 i 2+026  

 
1.2:  En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

local i el provincial:  
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L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les actuacions que 
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article 
4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels 
interessos municipals.  

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

 
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc formal de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Parets del Vallès per a 
l’execució d’obres de millora de la seguretat viària, a la carretera BV-1604, entre els p.k. 
1+780 i 2+026, amb la construcció d’un nou mur de gabions, i elements accessoris, així com 
la determinació de l’àmbit de conservació i explotació posterior a la seva execució. 
 
D’acord amb el projecte redactat d’”Arranjament del talús de la carretera BV-1604 a Parets 
del Vallès”, es valora l’actuació en 396.749,49 €, IVA inclòs, amb el següent cost, segons els 
àmbits de titularitat: 

 
 

Total Diputació de Barcelona 
Ajuntament de 

Parets del Vallès 
Cost            

(IVA inclòs) 
396.749,49 € 323.468,21 € 73.281,28 € 

% 100% 81,53 % 18,47 % 
 

Segon.-  Obligacions de les parts  
 

2.1:  Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents:  

 
 Per part de l’ens local adherit: 

L’Ajuntament de Parets del Vallès es farà càrrec del 18,47 % del cost de l’actuació, és a 
dir, 73.281,28 €, IVA inclòs. Haurà d’adjuntar un certificat de la disponibilitat 
pressupostària de l’import corresponent per finançar la seva part de les obres, abans de 
l’aprovació del present conveni. Aquesta aportació s’adequarà al resultat de l’oferta en 
l’adjudicació de les obres. 
 
Per contra, qualsevol increment de pressupost, degut a millores proposades per 
l’Ajuntament, anirà a càrrec del propi Ajuntament. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la part proporcional de la seva aportació, mitjançant 
transferència bancària al compte obert a nom de la Diputació de Barcelona a Catalunya 
Caixa, C/C/C 2013-0646-14-0200127175, en el termini d’un mes, des de la presentació a 
l’Ajuntament de la liquidació corresponent a les certificacions d’obres mensuals dels 
treballs executats. L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
En el cas que l’execució de les obres requereixi l’ocupació de terrenys públics o privats, 
l’Ajuntament, al seu càrrec, els posarà a disposició de la Diputació de Barcelona. 

 
 Per part de la Diputació de Barcelona 

La Diputació de Barcelona es farà càrrec de: 
- 81,53 %, del cost de l’actuació, és a dir, 323.468,21 €, IVA inclòs, dels quals 50.000 € 

aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del Pressupost de 
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l’exercici 2013, i 273.468,21 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/611 del pressupost de l’any 2014, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient 

- la contractació de les obres 
- la direcció d’obres i la coordinació de seguretat i salut mitjançant tècnics de la Diputació 

o amb un contracte extern de serveis. 
 

L’estalvi ocasionat per una eventual baixa en la licitació de les obres es repercutirà 
proporcionalment a les dues entitats locals, d’acord amb la participació en el finançament 
del projecte. 
 
Tercer.- Modificacions del conveni 
 
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots 
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de 
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les 
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per 
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment 
a l’esmentat en el present conveni. 
 
Quart.- Conservació i manteniment 
 
Un cop executades les obres esmentades en virtut del present conveni, l’Ajuntament 
formalitzarà la seva recepció, en els elements de la seva titularitat. La Diputació de 
Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada de la carretera i de 
la seva senyalització horitzontal i vertical. La titularitat i per tant, la conservació i 
manteniment la resta d’elements continguts en les obres de referència correspon a 
l’Ajuntament, una vegada signada l’acta de recepció de les obres. L’Ajuntament serà titular, i 
per tant conservarà, entre d’altres, el carrer Barcelona amb la seva vorera i contencions, el 
nou mur de gabions, la vegetació, l’enllumenat, el drenatge i les dues voreres de la 
carretera, amb tots els elements que continguin 
 
Cinquè.- Autorització de les obres  
 
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament autoritza a la Diputació, l'execució de 
les obres en els àmbits de la seva titularitat.  
 
Sisè.- Assistència de l’Ajuntament 
 
Per a garantir la màxima eficàcia en el desenvolupament de les obres, l’Ajuntament es 
compromet a proporcionar tota la informació necessària per a l'execució de les obres. Així 
mateix, proporcionarà tota l'ajuda de gestió de trànsit que requereixin els treballs. 
 
Setè.- Responsabilitat patrimonial 
 
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront 
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements dels 
quals són titulars actualment, i també dels que n’assumeixin respectivament, la conservació 
i el manteniment. 
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Vuitè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions. Una vegada aquestes executades, les obligacions 
previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra 
executada que s'han enumerat respectivament per a cadascuna de les parts segons els 
termes definits en els pactes anteriors, seran vigents. 
 
Novè.- Causes de resolució del conveni 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al 
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta 
resolució serà automàtica i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les obligacions que assumeixen. 
 
Desè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’Ordre 
Jurisdiccional Contenciós Administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la 
data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Parets del Vallès: Sergio Mingote Moreno, Alcalde President; Enric 
Acero Casas, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Joaquim Ferrer i 
Tamayo, Vicepresident 3er. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc 
Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                             
(...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per import total de 396.749,49 €, declarant la plurianualitat de 
la despesa, dels quals 323.468,21 € corresponen al cost de l’actuació assumit per la 
Diputació, amb el següent desglossament anual: 50.000 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A1/61104 del pressupost ordinari vigent de despeses de la 
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Diputació de Barcelona de l’any 2013, i 273.468,21 €, amb càrrec a 
G/50100/453A1/611 del Pressupost de l’any 2014, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost esmentat; i 73.281,28 € corresponen a l’aportació 
municipal, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del vigent 
pressupost. 
 
Tercer.- Notificar el contingut dels presents acords a l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquests 
acords, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació 
degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona titular de la 
Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura per part 
dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a aquesta 
Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució administrativa, 
que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a l’acceptació per 
part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus termes, i 
significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per 
part dels legals representants d’ambdues entitats participants. 
 
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la present 
resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el 
seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals 
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar els convenis tipus de vigilància i prevenció 
d’incendis a desenvolupar en la xarxa de parcs, en relació amb el dispositiu de 
vehicles de primera intervenció, a desenvolupar en els parcs que gestiona la 
Diputació de Barcelona amb els ajuntaments. Any 2013.- Fou retirat el present 
Dictamen. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Federació 
d’ADF del Bages que participa al Pla d’Informació i Vigilància contra incendis 
forestals 2013, per un import de cent catorze mil sis-cents trenta-quatre euros 
amb tretze cèntims (114.634,13) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 263 Ajuntaments, 9 Consells 
Comarcals, 114 ADF i les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any 
el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals. 
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Atès que aquesta activitat, que s’emmarca en el programa de suport als municipis en 
la prevenció dels incendis forestals, es realitza des de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals, unitat especialitzada en l’anàlisi i el disseny 
d’estratègies i sistemes per a la prevenció dels incendis forestals. 
 
Vist que el Pla té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes, 
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració 
d’Ajuntaments, els Consells Comarcals, les ADF i les Federacions d’ADF, els 
programes de vigilància contra incendis forestals. 
 
Atès el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i Vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les setze campanyes anteriors (des de l’any 1996), són les raons 
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 
2013. 
 
Atès que en data de 28 de febrer de 2013 la Junta de Govern va aprovar la realització 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2013 i el seu 
Programa Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la 
planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a l’assignació de mitjans materials, 
humans i econòmics. 
 
Atès que la gestió de la Campanya s’articula al voltant dels convenis de col·laboració 
formalitzats entre totes les parts que hi intervenen, és a dir, la Diputació de Barcelona, 
les ADF, les Federacions d’ADF, els Consells Comarcals i els Ajuntaments, aquest 
sistema encaixa en el supòsit de la base d’execució número 35 del pressupost general 
de la Diputació de Barcelona i a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 
13 de juny, en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Atès que l’objecte d’aquests convenis és establir una estratègia de col·laboració entre 
les Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi la participació 
coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2013. 
 
La despesa d’aquest conveni assumida per la Diputació de Barcelona abasta: 

 
 El lloguer dels vehicles utilitzats en la campanya. 
 Els equips de telecomunicacions i informàtics de la campanya. 
 Els distintius utilitzats pel personal contractat. 
 Programa d’actuacions especials. 
 Altres despeses menors. 
 
Atès que la convergència d’interessos és determinat a l’hora d’establir un marc de 
col·laboració entre les parts i es va considerar que la millor fórmula era la formalització 
d’un conveni. 
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Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet 
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total cent catorze mil   
sis-cents trenta-quatre euros amb tretze cèntims (114.634,13) €. 
 
Vist l’epígraf 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Federació d’ADF del Bages  d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL 
BAGES, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA 
ELS INCENDIS FORESTALS 2013 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 
19 de febrer de 2013, assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 2 de maig de 2012 (BOPB de 
16.05.2012). 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAGES, representat per la Presidenta, l’Il·lma.  Sra. Adriana 
Delgado Herreros, en nom i representació d’aquesta entitat, degudament assistit per la 
secretària de la Corporació, l’Il·lma. Sra. Maria Llum Bruno Garcia. 
  
FEDERACIÓ D’AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DEL BAGES, representada pel 
President de la Federació, el Sr. Josep Rius i Prat, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 

 
II. Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions 

d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i 
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades. 
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III. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, els Consells 
Comarcals, les ADF i les Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any 
dins del programa de suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el 
Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
IV. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, 

en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració  d’Ajuntaments i 
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra 
incendis forestals.  

 
V. Que la Federació d’ADF del Bages coneix el Pla d’Informació i Vigilància contra 

Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
VI. Que el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un 

Programa d’actuacions especials en els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida 
d’incendi, per tal de donar suport a les ADF en la ràpida activació dels seus mitjans 
d’extinció. 

 
VII. Que aquest Programa d’actuacions especials té l’objectiu de cobrir les zones en que 

el temps de resposta dels mitjans d’extinció de bombers és superior als 20 minuts per 
assegurar un atac ràpid a l’inici d’un incendi en aquestes àrees.  

 
VIII. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti 
aconseguir resultats positius. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació 
d’ADF del Bages, el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona, que garanteixi: 

 
 La participació coordinada de la Federació d’ADF, el Consell Comarcal i la Diputació de 

Barcelona en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2013. 
 
 Un sistema d’intervenció ràpida en les àrees situades a més de 20 minuts de les 

casernes dels bombers professionals. 
 

Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF 
 
2.1. Pla d’Informació i Vigilància 
 
La Federació d’ADF del Bages assumeix els següents compromisos:  
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades, els Consells 

Comarcals i els ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el Programa Tècnic.  

 Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.  
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 Donar suport en les gestions administratives de les ADF federades a través d’una 
gestoria. 

 Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control. 
 Instal·lar, desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.  
 Posar a disposició del personal de la campanya el vestuari i material tècnic necessari. 
 Subministrar el material adient per a les unitats i controls. 

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona  d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1. 
 
2.2. Programa d’actuacions especials 
 
La Federació d’ADF del Bages adopta el compromís de donar suport a les actuacions 
especials programades per als dies de màxim risc d’incendi a través de dos camions tot 
terreny de la seva propietat que posarà a disposició del PVI entre el 15 de juny i el 31 
d’agost de l’any 2013. 
 
Els compromisos d’aquest programa d’actuacions especials es concreten a l’annex 2. Tots 
aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
Tercer.- Compromisos del Consell Comarcal 
 
El Consell Comarcal del Bages es compromet a: 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, la Federació d’ADF, les seves ADF federades 

i els ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
d’acord amb els pactes del present conveni i el Programa Tècnic.  

 Assistència a l’organització de la Campanya 
 Donar suport a la resta d’institucions públiques i entitats privades participants 
 Col·laborar en la valoració de la campanya 

 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 Col·laborar amb la Federació d’ADF del Bages, les seves ADF federades, els 

Ajuntaments i els Consells Comarcals en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància 
contra Incendis Forestals d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present 
conveni. 

 Seleccionar i contractar el personal de la campanya. 
 Posar a disposició del personal el material necessari. 
 Realitzar el seguiment i control del personal contractat.  
 Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de lloguer als possibles sinistres 

derivats de la seva correcta utilització. 
 Satisfer a la Federació d’ADF del Bages la quantitat de 114.634,13 € amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48903 
 

El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present 
conveni (annex 1). 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada 
a la signatura del conveni. 
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Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la 
gestió del Pla. 
 
A més a més de les despeses relatives a l’execució del Pla d’informació i vigilància contra 
els incendis forestals, també s’acceptaran aquelles que provinguin d’actuacions 
preparatòries de l’objecte del conveni, des de l’inici de l’any 2013. 
 
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la 
Federació d’ADF del Bages ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que la 
despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes 
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita 
aportació. 
 
Cinquè.- Responsabilitat 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les administracions 
signants d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent 
en el marc de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a 
respondre solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el 
desenvolupament del Pla. 
 
Sisè.- Control financer 
 
La Federació d’ADF del Bages és una entitat sense ànim de lucre i sense finançament propi, 
per tant, no pot fer front a les despeses que són objecte d’aquest conveni, en conseqüència, 
la Diputació de Barcelona aportarà el 100% de la quantitat especificada al pacte quart a la 
signatura del conveni. 
  
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i 
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb 
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF. 
 
Setè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Bages es comprometen a complir la 
normativa vigent en matèria de Protecció de dades de caràcter personal, i més 
concretament amb la Llei orgànica de 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat per RD 1720/2007, de 
21 de desembre.    
 
En qualsevol moment, el personal contractat que participi en el desenvolupament del Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals podrà exercir els drets d’Accés, 
Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO), d’acord amb la legislació vigent de protecció 
de dades de caràcter personal. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
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Vuitè.- Seguiment del conveni 
 
Es crearà una comissió de seguiment del conveni, formada per 3 membres, un designat per 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, un pel Consell Comarcal del 
Bages, i un per la Federació d’ADF del Bages, que, com a mínim, es reunirà 2 cops , un a 
l’inici de la campanya i un altre al final. Aquesta darrera comissió elaborarà un informe sobre 
les activitats desplegades per la Federació, que es trametrà a tots els participants en el 
present conveni. 
 
L’objectiu d’aquesta comissió serà fer el seguiment de les actuacions objecte del conveni, 
avaluar els resultats obtinguts en l’any en curs i debatre sobre qüestions d’interès comú. 
  
Els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, així com les 
discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació del mateix, seran resoltes per aquesta 
comissió. 
 
Novè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 31 de desembre de 2013. 
 
Desè.- Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals 
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes 
les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Onzè.- Causes de resolució del conveni 
 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva 
vigència en els supòsits següents: 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants 
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del dret al rescabalament 
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució 
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
Dotzè.- Règim jurídic 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà, per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, així com els articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya  i 
per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Tretzè.- Jurisdicció 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en ordre 
a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per triplicat en 
el lloc i data que s’assenyalen. 

 
ANNEX 1 

 
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI 

 
VEHICLES  
Lloguer, assistència 86.727,96 
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS  
Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions 11.507,33 
ALTRES  
Comptabilitat, altres 2.398,83 
PROGRAMA D'ACTUACIONS ESPECIALS  
Camions 14.000,00 
  
TOTAL CONVENI 114.634,13 

 
ANNEX 2 

 
PROGRAMA D’ACTUACIONS ESPECIALS (UNIMOG) 

 
El Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un Programa 
d’actuacions especials en els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida d’incendi, per tal 
de donar suport a les ADF en la ràpida activació dels seus mitjans d’extinció. 
 
La Federació d’ADF donarà suport a les ADF federades que ho desitgin per la coordinació i 
el correcte funcionament del Programa d’actuacions especials, durant la campanya 
d’informació i vigilància contra incendis forestals, en les següents activitats: 

 
 Fer-se càrrec de la despesa produïda per l’ús del camió. 
 Abonar les assegurances corresponents del vehicle i dels ocupants  
 Mobilitzar el vehicle d’acord el que estableix el Pla d’Informació i Vigilància. 
 Seleccionar el personal: conductors amb permís de conducció adient i acompanyants. 
 Coordinar l’activació del vehicle. 
 Control i manteniment del vehicle. 

 
Les despeses derivades d’aquest programa són les següents: 
 Despeses dels conductors i acompanyants amb un import unitari net de 7,53 €/hora. 
 Assegurances del  vehicle, conductor i acompanyants. 
 Revisions i ITV  del vehicle. 
 Combustible. 
 Altres despeses derivades de l’activació del programa” 
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Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel 
seu import total de cent catorze mil sis-cents trenta-quatre euros amb tretze cèntims 
(114.634,13) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48903. 
 
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Bages en els termes i 
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni. 
 
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Bages. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2013 del Pla 
Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per un 
import de cent un mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb cinc cèntims 
(101.845,05) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que en data de 28 de març de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat i del Conveni Marc de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, 
Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de 
Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, 
Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, 
per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb 
els Programes Anuals. 
 
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2013, ha estat redactat per la 
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet 
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport 
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes 
Anuals, que per aquest exercici és de cent un mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb 
cinc cèntims (101.845,05) €. 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades dins el primer trimestre de l’any.  
 
És intenció de la Diputació de Barcelona modificar, dins de la vigència del Programa 
Anual, la contractació de la capatassa forestal que dóna suport a l’execució del Pla 
Marc fent-se càrrec de la seva contractació, i iniciar un procés selectiu des de la 
mateixa Corporació. 
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Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Programa Anual 2013 que s’adjunta com a annex, entre la 
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat 
per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals 
del seu àmbit territorial. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat Programa 
anual, pel seu import total de cent un mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb cinc 
cèntims (101.845,05) € a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de 
Montserrat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A/48902 del 
pressupost 2013. 
 
Tercer.- Pagar i justificar l’anterior aportació en els terminis establerts en l’esmentat 
Programa Anual. 
 
Quart.-  Aprovar l’informe justificatiu de les unitats de gestió finalment executades 
entre les taules I i II o altres fora de la programació del Programa Anual 2012.   
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns 
de Montserrat.  
 
26.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del Programa anual per a 
l’any 2012 amb l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del 
Penedès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que en data de 28 de març de 2012, la Junta de Govern aprovà el dictamen que 
proposava aprovar el Programa anual amb l’Associació de Propietaris Forestals 
Serralada Pre-Litoral del Penedès, per a l’any 2012.  
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Atès que en data de 9 de maig de 2012 es va efectuar un avançament per un import 
de seixanta mil set-cents tres euros amb cinquanta-tres cèntims (60.703,53) € de 
l’import total atorgat Programa Anual. 
 
Atès que en el mateix Programa Anual s’indica que aquest import s’haurà de justificar 
als 2 mesos de finalitzar el Programa Anual, amb les nòmines, TC1, TC2, i factures 
corresponents. 
 
Vist que en data 26 de febrer de 2013, l’Associació de Propietaris Forestals Serralada 
Pre-Litoral del Penedès ha justificat un import de seixanta mil vuitanta-vuit euros amb 
vuitanta-vuit cèntims (60.088,88) € per tant un import inferior al concedit. 
 
Atès que l’import justificat és inferior a l’import concedit, l’Associació de Propietaris 
Forestals del Serralada Pre-Litoral del Penedès haurà de reintegrar al fons provincial la 
seva diferència, sis-cents catorze euros seixanta-cinc cèntims (614,65) €. 
 
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Reduir l’aportació avançada del Programa Anual 2012 avançat atorgat en 
data 28 de març de 2012 a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral 
del Penedès, per un import total de sis-cents catorze euros seixanta-cinc cèntims 
(614,65) €, de conformitat amb els motius exposats anteriorment. 
 
Segon.- Requerir el reintegrament a la l’Associació de Propietaris Forestals Serralada 
Pre-Litoral del Penedès la quantitat avançada i no justificada de sis-cents catorze 
euros seixanta-cinc cèntims (614,65) € mitjançant l’ingrés al fons provincial. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
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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