Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
Data:
Caràcter:
Hora començament:
Hora d’acabament:
Lloc de la reunió:

27 de juny de 2013
Ordinària
11:10 hores del matí
11: 25 hores del matí
Sala Prat de la Riba

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

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sra. Mercè Conesa i Pagès
Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo
Sr. Antoni Fogué i Moya
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Joan Roca i Lleonart
Sr. Jordi Subirana i Ortells
Sr. Josep Salom i Ges
Sr. Ramon Riera Bruch
Sra. Mireia Solsona i Garriga
Sr. Josep Oliva i Santiveri
Sr. Marc Castells i Berzosa
Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Sra. Mireia Hernández i Hernández
Sra. Mercè Rius i Serra
Sr. Ramon Castellano Espinosa
Sr. Josep Llobet Navarro
Sr. Pere Prat i Boix

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

Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Jaume Ciurana i Llevadot

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

Sr.
Sr.
Sr.

Andreu Carreras i Puigdelliura
Gerard Ardanuy i Mata
Arnau Funes i Romero

Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 13 de juny de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de la Presidència que proposa la modificació de la designació de
representants en organismes públics on la Diputació de Barcelona està representada.
Es dóna compte dels decrets següents:
3.- Decret de la Presidència, de data 27 de maig de 2013, de compareixença, davant
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 121/2013-D interposat per A. F. M. contra la resolució de 29 de gener de 2013,
que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu.
4.- Decret de la Presidència, de data 3 de juny de 2013, de personació, com a part
interessada, en el recurs contenciós administratiu núm. 2/2013-Y interposat per
D. R. R. i altres contra una resolució de l’Ajuntament de Premià de Dalt relativa a la
reclamació per la mort de B. R. R. produïda per la caiguda des d’un desnivell de 5
metres a conseqüència de les obres que s’estaven realitzant a l’altura del PK 1,5 de la
carretera BV-5023.
5.- Decret de la Presidència, de data 3 de juny de 2013, de personació, com a
codemandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 479/2011 interposat per
D. B. G. contra el decret de l’Ajuntament de Canovelles que va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident
que va patir en caure per un terraplè quan caminava per la carretera C-1415-b, entre
els PK 9 i 10.
6.- Decret de la Presidència, de data 3 de juny de 2013, de compareixença davant el
TSJC en el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació de Barcelona contra la
sentència recaiguda en el recurs d’empara núm. 415/2012 instat per A. B. M. contra la
imposició d’una sanció de pèrdua per destitució del lloc de comandament i l’assignació
d’un nou lloc de treball propi a la seva escala i categoria.
Es dóna compte del dictamen següent:
7.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9
de Barcelona, que desestima el procediment abreujat núm. 141/2012-C, interposat per
A. C. G., M. C. G. i H. G. F. contra la resolució que desestima la reclamació de
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responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc
a la carretera BV-5011, a causa d’una taca d’oli a la calçada.
8.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona, que desestima el procediment abreujat núm. 148/2012-C, interposat per
J. G. O. en relació amb la sanció d’amonestació que se li va imposar per la comissió
d’una infracció lleu.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
9.- Dictamen de la Presidència que proposa l’aprovació del protocol entre la
Conselleria de Justícia, la Presidència del TSJC, les quatre diputacions de la
demarcació de Catalunya, la Presidència del Consell de Col.legis d’Advocats de
Catalunya, la Presidència del Consell de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, la
Secretaria de Govern del TSJC, l’ACM i la FMC referent a coordinar les accions
d’execució de diligències de llançament en els procediments de desnonament,
execució hipotecària o similars als partits judicials de Catalunya.
Direcció de Relacions Internacionals
Ratificació de:
10.- Decret de la Presidència, de data 11 de juny de 2013, que aprova l’autorització i
disposició de la despesa corresponent al tercer pagament intermedi a la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas en el marc del
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la FIIAPP per a la
implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa
URB-AL III (OCO)”.
11.- Decret de la Presidència, de data 11 de juny de 2013, que aprova l’autorització i
disposició de la despesa corresponent al tercer pagament a la Regió de Toscana
(Italia) en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Regió de Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.
Dictamen
12.- Dictamen de la Presidència que proposa l’aprovació del conveni marc de
col·laboració entre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per impulsar un espai de
concertació per concretar actuacions de coordinació en matèria de cooperació i
educació per al desenvolupament.
Coordinació de Concertació i Assistència Local
13.- Dictamen que proposa la resolució parcial de la convocatòria d’ajuts econòmics
del Catàleg de serveis 2013 i del seu règim regulador, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
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Oficina de Difusió Artística
14.- Dictamen que proposa aprovar l’actuació 13/X/91582 - Obres de renovació i
manteniment del Teatre Auditori de Ripollet, en el marc de les Instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Contractació
15.- Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació de
veu de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Servei telefonia fixa) formalitzat amb
l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, amb NIF XXXXXX, corresponent a la
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.
16.- Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació de
veu de la Diputació de Barcelona (Lot 2 Serveis comunicacions mòbils)
formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb NIF XXXXXX,
corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.
Servei de Programació
17.- Dictamen que proposa la rectificació de l'error material detectat en el redactat de
les propostes de millores presentades pel Banco de Sabadell S.A., entitat
adjudicatària del procés de selecció per formalitzar l'acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2013-2014.
Caixa de Crèdit
18.- BIGUES I RIELLS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Obres Pou
Pineda Riells” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
19.- SANT JOAN DE VILATORRADA.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent seixanta mil (160.000) € per a finançar l’actuació local
“Adquisició núm. U Local Comercial c/ Sant Mateu 17” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
20.- LA TORRE DE CLARAMUNT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local
“Drenatge Ctra. Espoia-Pinedes” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
21.- VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Pla
sanejament 2011/14” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
22.- Dictamen que proposa aprovar un conveni d’autorització d’ús d’un espai a l’Edifici
15 de l’Escola Industrial, a favor del Consorci Escola Industrial de Barcelona, per al
desenvolupament del projecte “EUETIB e-teaching Racing”.
23.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten a
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diferents entitats i Ajuntaments.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Comerç Urbà
24.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats
sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis, any 2013, per
un import total de cent quaranta-dos mil (142.000) €.
Oficina de Mercats i Fires Locals
25.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura
Gastronòmica per a l’impuls de la campanya “Cuina Catalana Patrimoni de la
Humanitat: Candidatura UNESCO 2014”.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
26.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria (núm. 4873/2013)
per a l’atorgament de subvencions de l’àmbit de la Gerència de Serveis de Benestar
Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, a favor d’entitats sense finalitat de lucre que
desenvolupen activitats de Respir per a les famílies cuidadores de persones amb
discapacitat i/o malaltia mental, per a l’any 2013.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Societat General d’Aigües de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2013/2229.
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
d’Artès, en resolució de l’expedient núm. 2013/2709.
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29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució del expedient núm. 2013/2797.
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
GESDIP, SAU, en relació de l’expedient número 2013/3180.
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 13 de juny 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 organismes públics on la Diputació de Barcelona està
representada.- 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, en
els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts i, d’acord amb ells
i amb la competència que la legislació de règim local atorga al Ple per efectuar la
designació d’aquests representats, correspon dir en favor de quines persones s’atorga
aquesta representació.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes de referència correspon, com s’ha dit, llevat que s’hagi delegat la
competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article
33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es
remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum
especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va
aprovar la designació 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.
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Igualment, l’art. 13 de la llei 30/1992, 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 la normativa específica o 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.- Designar les persones que s’indiquen com a suplents de les designades
anteriorment, en l’Assemblea General del Consorci Agencia d’Ecologia Urbana de
Barcelona, d’acord amb l’art. 11 dels seus Estatuts.
1. Sra. Immaculada Pruna González
2. Sr. Albert Rubiol Vilalta
3. Sr. Domènec Cucurull Descarrega
4. Sr. Jordi Padrós Selma
5. Sr. Jordi Lahora Cruz
6. Sr. Eduard Thió Lluch
7. Sr. Manuel Buenaño Garcia
8. Sra. Sara Jaurrieta Guarner
En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els
estatuts de l’ens, les modificacions anteriors i la que ara es proposa, es concreta en
el següent:
1) Els vuit representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci Agència
d’Ecologia Urbana de Barcelona que actuaran com a vocals en l’Assemblea
General, i els seus suplents, són els següents:
1. Titular: Sra. M. Mercè Rius Serra
1. Suplent: Sra. Immaculada Pruna González
2. Titular: Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
2. Suplent: Sr. Albert Rubiol Vilalta
3. Titular: Sr. Enric Aulí Mellado
3. Suplent: Sr. Domènec Cucurull Descarrega
4. Titular: Sr. Ramon Minoves Pujols
4. Suplent: Sr. Jordi Padrós Selma
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5. Titular: Sr. Domingo Ortiz Perona
5. Suplent: Sr. Jordi Lahora Cruz
6. Titular: Sr. Ricard Martínez Monteagudo
6. Suplent: Eduard Thió Lluch
7. Titular: Sr. Alberto Villagrasa Gil
7. Suplent: Sr. Manuel Buenaño Garcia
8. Titular: Sra. Immaculada Moraleda Pérez
8. Suplent: Sra. Sara Jaurrieta Guarner
2.- Designar, d’entre els vuit anteriors, dos representants de la Diputació de
Barcelona en el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona com a
vocals en el Consell de Govern, d’acord amb l’art.12 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
1. Sra. M. Mercè Rius Serra
2. Sr. Ramon Minoves Pujols
Segon.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Pere Parés Rosés en el Consell
General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona,
efectuat en sessió plenària de data 26.7.2011 (ref. P 118/11), i mantenir vigents la
resta de nomenaments.
Al Sr. Pere Parés Rosés, el substituirà el Sr. Antonio Guiu Badia en la
representació que ostentava fins ara.
En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els
estatuts de l’ens, les modificacions anteriors i la substitució proposada, es concreta en
el següent:
“1.- Designar els sis representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de
les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona com a vocals en el Consell
General, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, els quals no han de tenir
necessàriament la condició legal d’electes d’acord amb els Estatuts.
Les persones designades són:







Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Josep Salom i Ges
Sr. Antonio Guiu Badia
Sra. Àngels Esteller Rueda
Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández

2.- Designar els tres representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de
les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona com a vocals en la
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Comissió Executiva, d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, que alhora
són membres del Consell General.
Les persones designades són:




Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández

3.- D’acord amb els propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras com
a President de la Diputació de Barcelona, li correspon la Presidència del
Consorci, sens perjudici que pugui delegar-se.
Tercer.- Llevat que la normativa específica o 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 el present acord als Ens i persones afectats per la modificació, per al
seu coneixement i efectes oportuns.
3.- Decret de la Presidència, de data 27 de maig de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el
procediment abreujat núm. 121/2013-D interposat per A. F. M. contra la resolució
de 29 de gener de 2013, que deixava sense efecte la seva prolongació en el
servei actiu.- 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. 6 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 121/2013-D,
procediment abreujat, interposat pel senyor A. F. M. contra la resolució de la
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de
2013, que va deixar sense efecte la seva prolongació en el servei actiu.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
comparèixer-hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a comparèixer-hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació 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.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 121/2013-D, procediment abreujat,
interposat pel senyor A. F. M. contra la resolució de la presidència delegada de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 2013, que va deixar sense efecte
la seva prolongació en el servei actiu.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 6 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
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 data 3 de juny de 2013, de personació, com a part
interessada, en el recurs contenciós administratiu núm. 2/2013-Y interposat per
D. R. R. i altres contra una resolució de l’Ajuntament de Premià de Dalt relativa a
la reclamació per la mort de B. R. R. produïda per la caiguda des d’un desnivell
de 5 metres a conseqüència de les obres que s’estaven realitzant a l’altura del
PK 1,5 de la carretera BV-5023.- 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:
L’Ajuntament de Premià de Dalt ha citat la Diputació de Barcelona per personar-se
com a part interessada en el recurs contenciós administratiu núm. 2/2013-Y,
procediment ordinari, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona per les senyores D., A., V. i P. R. R., i les legals hereves del senyor B. R.
R., senyores M. C. L. A. i Y. C. i E. R. L., contra una resolució de l’Ajuntament de
Premià de Dalt, relativa a la reclamació per la mort del Sr. R., produïda quan va caure
des d’un desnivell de cinc metres a la Riera de Santa Anna com conseqüència de les
obres que s’estaven realitzant a l’altura del punt quilomètric 1,5 de la carretera BV5023, al terme municipal de Premià de Dalt.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
comparèixer-hi en el recurs en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a comparèixer-hi en el
recurs, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè es facin càrrec,
respectivament, de la defensa i representació de la Corporació en el recurs esmentat.
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Com que la Diputació de Barcelona té coberta, mitjançant la pòlissa d’assegurança
subscrita amb la companyia asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en
España (en endavant Zurich), la defensa judicial de la Corporació en els processos
jurisdiccionals en matèria de responsabilitat patrimonial, i atès que Zurich ha designat
el lletrat senyor Pere Dalmau i Cardona i el procurador senyor Ángel Quemada
Cuatrecases per assumir respectivament la defensa i la representació en el recurs de
referència, escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a
càrrec de la dita companyia.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable 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.- Personar-se, com a codemandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 2/2013-Y, procediment ordinari, interposat davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Barcelona per les senyores D., A., V. i P. R. R., i les legals
hereves del senyor B. o R. R., senyores M. C. L. A. i Y. C. i E. R. L., contra una
resolució de l’Ajuntament de Premià de Dalt, relativa a la reclamació per la mort del Sr.
R., produïda quan va caure des d’un desnivell de cinc metres a la Riera de Santa Anna
com conseqüència de les obres que s’estaven realitzant a l’altura del punt quilomètric
1,5 de la carretera BV-5023, al terme municipal de Premià de Dalt.
Segon.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 2/2013-Y a la companyia asseguradora
Zurich, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor
Pere Dalmau i Cardona i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec
Zurich.
5.- Decret de la Presidència, de data 3 de juny de 2013, de personació, com a
codemandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 479/2011 interposat
per D. B. G. contra el decret de l’Ajuntament de Canovelles que va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de
l’accident que va patir en caure per un terraplè quan caminava per la carretera C1415-b, entre els PK 9 i 10.- 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:
Per Providència d’ordenació de data 3 de maig de 2013, registrada d’entrada en
aquesta Corporació el dia 13 de maig de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu núm.
15 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona per personar-se com a
codemandada en el recurs contenciós administratiu núm. 479/2011, procediment
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abreujat, interposat per la senyora D. B. G. contra el Decret de data 28 de juny de
2011 dictat per l’Ajuntament de Canovelles, que va desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis físics patits com a
conseqüència de l’accident ocorregut el dia 16 de març de 2011, quan la senyora B.
caminava per la carretera C-1415-b, entre els punts quilomètrics 9 i 10, i va caure per
un terraplè existent a la vora de la carretera.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
comparèixer-hi en el recurs en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a comparèixer-hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de
la defensa i representació de la Corporació en el recurs esmentat.
Com que la Diputació de Barcelona té coberta, mitjançant la pòlissa d’assegurança
subscrita amb la companyia asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en
España (en endavant Zurich), la defensa judicial de la Corporació en els processos
jurisdiccionals en matèria de responsabilitat patrimonial, i atès que Zurich ha designat
el lletrat senyor Pere Dalmau i Cardona i el procurador senyor Ángel Quemada
Cuatrecases per assumir respectivament la defensa i la representació en el recurs de
referència, escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a
càrrec de la dita companyia.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable 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.- Personar-se, com a codemandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 479/2011, procediment abreujat, interposat davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 15 de Barcelona per la senyora D. B. G. contra el Decret de data 28
de juny de 2011 dictat per l’Ajuntament de Canovelles, que va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis físics patits
com a conseqüència de l’accident ocorregut el dia 16 de març de 2011, quan la
senyora B. caminava per la carretera C-1415-b, entre els punts quilomètrics 9 i 10, i va
caure per un terraplè existent a la vora de la carretera.
Segon.- Encarregar la defensa judicial i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 479/2011 a la companyia asseguradora
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Zurich, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor
Pere Dalmau i Cardona i del procurador Ángel Quemada Cuatrecasas.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec
de Zurich.
6.- Decret de la Presidència, de data 3 de juny de 2013, de compareixença davant
el TSJC en el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació de Barcelona contra
la sentència recaiguda en el recurs d’empara núm. 415/2012 instat per A. B. M.
contra la imposició d’una sanció de pèrdua per destitució del lloc de
comandament i l’assignació d’un nou lloc de treball propi a la seva escala i
categoria.- 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:
Per decret de data 30 d’octubre de 2012, la Diputació de Barcelona va acordar
comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 415/2012, interposat pel
senyor A. B. M. contra el Decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, de
data 15 d’octubre de 2012, que imposava al senyor B. la sanció de la pèrdua per
destitució del lloc de comandament i l’assignació d’un nou lloc de treball propi a la seva
escala i categoria.
En data 4 de març de 2013 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona va
dictar sentència que estimava el recurs interposat, contra la qual la Diputació de
Barcelona ha interposat recurs d’apel·lació.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
interposar recurs d’apel·lació en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a interposar recurs
d’apel·lació, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè es facin
càrrec, respectivament, de la defensa i representació 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 Tribunal Superior Justícia de Catalunya en el recurs
d’apel·lació interposat per la Diputació de Barcelona, contra la sentència de data 4 de
març de 2013, dictada en el recurs contenciós administratiu número 415/2012, instat
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pel senyor A. B. M. contra el Decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, de
data 15 d’octubre de 2012, que imposava al senyor B. la sanció de la pèrdua per
destitució del lloc de comandament i l’assignació d’un nou lloc de treball propi a la seva
escala i categoria.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
direcció tècnica de la Corporació en el recurs esmentat.
Tercer.- Designar el procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas
perquè, es faci càrrec de la representació en dit recurs i autoritzar el pagament de les
despeses que pugui generar la seva intervenció, les quals pujaran a un màxim de
847,46 € en concepte d’honoraris professionals més 152,54 € en concepte d’IVA, per
a la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus incidents, així com qualsevol
despesa en concepte de desplaçament, bestretes i suplits que es puguin ocasionar.
7.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima el procediment abreujat núm.
141/2012-C, interposat per A. C. G., M. C. G. i H. G. F. contra la resolució que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5011, a causa d’una taca
d’oli a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor
literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 141/2012-C, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per A. C. G., M. C. G i H. G. F. contra la resolució de la
Diputació de Barcelona, de 27 de gener de 2012, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels recurrent en relació amb els danys derivats
de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5011, a causa d’una taca d’oli a la
calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no pot afirmar-se que els serveis
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra 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.
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En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 141/2012-C, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per interposat per A. C. G., M. C. G i H. G. F.
contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 27 de gener de 2012, que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels recurrent en
relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5011, a
causa d’una taca d’oli a la calçada, ja que no es donen els requisits legalment
establerts per a la responsabilitat patrimonial, en especial, la relació causa efecte.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
8.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 13 de Barcelona, que desestima el procediment abreujat
núm. 148/2012-C, interposat per J. G. O. en relació amb la sanció d’amonestació
que se li va imposar per la comissió d’una infracció lleu.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del
present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 148/12-C, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per J. G. O. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, d’11 de gener
de 2012, que desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució per la
qual se li imposava una sanció d’amonestació com a conseqüència de la comissió
d’una infracció lleu.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es
determina expressament que, segons el contingut de l’informe emès pel cap de la
subsecció d’estàncies temporals i residencials, en relació amb la prova testifical
practicada en l’expedient administratiu, ha quedat acreditat que la recurrent va
reconèixer implícitament que havia deixat sortir una de les residents del Respir, fent
omissió de les seves obligacions.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
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En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 148/12-C interposat
per J. G. O. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, d’11 de gener de 2012,
que desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució per la qual se li
imposava una sanció d’amonestació com a conseqüència de la comissió d’una
infracció lleu; i declara conforme a dret la resolució recorreguda.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
9.- Dictamen de la Presidència que proposa l’aprovació del protocol entre la
Conselleria de Justícia, la Presidència del TSJC, les quatre diputacions de la
demarcació de Catalunya, la Presidència del Consell de Col.legis d’Advocats de
Catalunya, la Presidència del Consell de Procuradors dels Tribunals de
Catalunya, la Secretaria de Govern del TSJC, l’ACM i la FMC referent a coordinar
les accions d’execució de diligències de llançament en els procediments de
desnonament, execució hipotecària o similars als partits judicials de Catalunya.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Els períodes de crisi econòmica provoquen un augment dels procediments que porten
aparellada en execució el llançament de l’habitatge (desnonaments en les seves
diferents modalitats, execucions hipotecàries, execució de laudes arbitrals...). Tots els
partits judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han sofert aquest
increment de llançaments, al que ha d’afegir-se un element qualitatiu com l’augment
de la perillositat en la pràctica d’aquestes diligències.
Malgrat les disposicions del RD 27/2012 de 15 de novembre relatives a l’ajornament
del llançament en els procediments hipotecaris en certs supòsits, els escassos marges
legals a la discrecionalitat judicial en la matèria, determinen un constant flux cap als
recursos socials que les diferents administracions posen en favor dels afectats.
Aquesta situació ha donat lloc a un esforç dels actors institucionals a pal·liar-la en la
mesura del possible dins de les seves competències i possibilitats, dins d’aquesta línia
s’insereix aquest Protocol que té com a finalitat posar en contacte amb la major
celeritat als ciutadans afectats amb els serveis municipals per a què aquests coneguin
la situació i puguin facilitar l’accés al catàleg de serveis, contactes i possibilitats d’acció
que existeixin en cada moment, així com evitar riscos i proporcionar garanties a les
Comissions Judicials.
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La plasmació jurídica d’aquesta finalitat no resulta fàcil atès el gran nombre de
municipis existents a Catalunya – que impedeix subscriure un Protocol per a cada casla multiplicitat de situacions i dimensions que resulten d’aquesta varietat municipal i
l’evidència que en molts dels municipis més petits, certs serveis són prestats per ens
supramunicipals, el que aconsella donar entrada a aquests en el present Protocol, tant
en termes formals atinents al procés d’adhesió dels municipis, com materials, en quant
a la concreta prestació dels serveis socials necessaris per a les finalitats volgudes en
aquest.
Vist l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació al règim jurídic,
contingut, procediment dels convenis de col·laboració.
Vist l’apartat 3.4 i.1 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 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la minuta de ”Protocol d’execució de les diligències de llançament als
partits judicials de Catalunya”, que literalment diu:
“PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS PARTITS
JUDICIALS DE CATALUNYA
REUNITS
Barcelona,
L’Excel·lentíssim Sr. Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, nomenat en virtut del Reial decret 1515/2010, de 5 de novembre
(BOE núm. 292, de 03.12.2010),
L’Honorable Sr. Germà Gordó i Aubarell, conseller de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, nomenat pel Decret 166/2012, de 27 de desembre, pel qual es nomenen la
vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat
de Catalunya i el secretari del Govern (DOGC núm. 6281 Annex, publicat el 27.12.2012),
L’Excel·lentíssim Sr Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de Barcelona, que
actua en nom i representació de la Diputació de Barcelona, i facultat en virtut de la Refosa
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.
L’Il·lustríssim Sr Josep Poblet Tous, president de la Diputació de Tarragona, que actua en
nom i representació de la Diputació de Tarragona, en virtut de les atribucions que li
confereixen els articles 34.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de
règim local i 90.3 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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L’Il·lustríssim Sr Joan Giraut i Cot, president de la Diputació de Girona, que actua en nom i
representació de la Diputació de Girona, en virtut de les atribucions que li confereixen els
articles 34.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i 90.3
del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
L’Il·lustríssim Sr Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida, que actua en nom
i representació de la Diputació de Lleida, en virtut de les atribucions que li confereixen els
articles 34.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i 90.3
del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
L’Excel·lentíssim Sr. Miquel Samper...., President del Consell de Col·legis d’Advocats de
Catalunya,
L’Excel·lentíssim Sr. Ignacio López Chocarro, President del Consell de Procuradors dels
Tribunals de Catalunya
La Il·lustríssima Sra. M. Antònia Amigo de Palau, secretària de Govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, nomenada per l’Ordre JUS/42/2010, de 18 de gener (BOE núm.
19, de 22.01.2010),
L’Il·lustríssim Sr. Miquel Buch i Moyà, president de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, en representació d’aquesta Associació, en ús de les atribucions atorgades en
els articles 18 i 34 dels seus estatuts,
L’Il·lustríssim Sr Xavier Amor Martín, president de la Federació de Municipis de Catalunya,
en representació d’aquesta Associació, segons les atribucions atorgades en els articles 19 i
35 dels seus estatuts, i
EXPOSEN
Els períodes de crisi econòmica provoquen un augment dels procediments que porten
aparellada en execució el llançament de l'habitatge (desnonaments en les seves diferents
modalitats, execucions hipotecàries, execució de laudes arbitrals,...). Tots els partits
Judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, han sofert aquest increment de
llançaments, al que ha d'afegir-se un element qualitatiu com l'augment de la perillositat en la
pràctica d'aquestes diligències. Han estat diverses les situacions en les quals s'han esgrimit
armes a la Comissió Judicial, han rebut amenaces, i fins i tot s'ha produït un suïcidi.
Malgrat les disposicions del RD 27/2012 de 15 de novembre relatives a l’ajornament del
llançament en els procediments hipotecaria en certs supòsits, els escassos marges legals a
la discrecionalitat judicial en la matèria determinen un constant flux cap als recursos socials
que les diferents administracions posen en favor dels afectats.
Aquesta situació ha donat lloc a un esforç dels actors institucionals a pal·liar-la en la mesura
del possible dins de les seves competències i possibilitats, del que són exemple els acords
del grup de treball “Ciutadans i Administració de Justícia “ en el si del Departament de
Justícia o el Protocol de col·laboració subscrit entre l'Il·ltre. Col·legi de Procuradors de
Barcelona i l'Excm. Ajuntament de Barcelona de 26.3.2012, en la línia de col·laboració
institucional establerta en aquells s'insereix el present que té com a finalitat posar en
contacte amb la major celeritat als ciutadans afectats amb els serveis municipals amb la
finalitat que aquests coneguin la situació i puguin facilitar l’accés al catàleg de serveis,
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contactes i possibilitats d'acció que existeixin a cada moment, així com evitar riscos i
proporcionar garanties a les Comissions Judicials.
La plasmació jurídica d’aquesta finalitat no resulta fàcil atès el gran nombre de municipis
existents a Catalunya - que impedeix subscriure un Protocol per a cada cas-, la multiplicitat
de situacions i dimensions que resulten d’aquesta varietat municipal i l’evidència de què en
molts dels municipis més petits, certs serveis – en especial els socials- són prestats per ens
supramunicipals, el que aconsella donar entrada a aquests en el present Protocol, tant en
termes formals atinents al procés d’adhesió dels municipis com materials, en quant a la
concreta prestació dels serveis socials necessaris per les finalitats volgudes en aquest.
Per tot això, les diferents parts del present
ACORDE N
1.- L’objecte d’aquest conveni és coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució
de les diligències de llançament acordades per Jutjats dels diferents partits judicials d’aquest
Tribunal Superior de Justícia, realitzant quantes actuacions puguin ajudar i millorar la
situació de les famílies o persones en situació de vulnerabilitat social pendents d’una
diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.
2.- L'àmbit territorial d'aplicació del present Protocol serà els Partits Judicials de Catalunya
que comprenguin els municipis que s’adhereixin –amb exclusió en tot cas del partit judicial
de Barcelona que es regirà pel seu Protocol particular-, i el seu àmbit objectiu, els
llançaments dels immobles que constitueixen l’habitatge habitual del/s demandat/s en què
concorri una situació de vulnerabilitat social de les descrites en aquest.
3.- Als efectes del present Protocol d’Actuació, es defineixen com a situacions de
vulnerabilitat social derivades de procediments judicials que determinin directament la
pèrdua de l'habitatge habitual, aquelles que concorrin almenys una de les següents
circumstàncies:
a) Supòsits recollits expressament a la Llei 12/2007 de Serveis Socials i la Llei 39/2006 ,
de 14 de desembre de promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en
situació de dependència
 Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb grau de discapacitat
superior al 33%.
 Persones amb malalties mentals, i trastorns del comportament (síndrome de
Diògenes, persones amb trastorns mentals, etc..) i/o malalties cròniques que
provoquen una incapacitat, cíclica o permanent, en la gestió de la seva autonomia i/o
qualitat de vida.
 Persones amb valoració de grau de dependència.
 Persones amb risc d’exclusió i/o aïllament socials.
 Vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la infància i adolescència
(persona/és de la tercera edat soles, menors d'edat, especialment en els casos de
famílies nombroses, famílies monoparentals, etc...).
 Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar.
 Qualsevol altra situació anàloga.
b) Altres supòsits, que encara que no suposen “per se” una condició de vulnerabilitat
social, plantegen problemes susceptibles de ser considerats com factors de risc social:
 Existència de persones en situació irregular.
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 Supòsits d'habitatges “ ocupats “.
 Existència d'animals domèstics en nombre significatiu.
 Subministrament de gas natural i/o electricitat, il·legal i/o en mal estat o altres
anàlogament perillosos.
 Qualsevol altres situacions anàlogues i/o perilloses.
4.- Les Diputacions Provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques – aquesta
especialment mitjançant el Forum Comarcal que integrat a la seva estructura incorpora tots
els Consells Comarcals de Catalunyafaran difusió del present Protocol entre els
respectius municipis agrupats i/o associats, que podran, si així ho desitgen, lliurar
comunicació d’adhesió a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia.
Aquesta comunicació inclourà necessàriament el compromís de complir allò que disposa
aquest Protocol - sense possibilitat de reserves ni modificacions particulars-, i a més:
 identificarà els serveis municipals o supramunicipals designats per actuar en les
situacions descrites,
 identificarà amb nom i cognoms i càrrec una concreta persona responsable de
l’actuació dels serveis designats a efectes del present,
 determinaran unes dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic i,
 especialment, en el cas que els serveis siguin prestats per un ens supramunicipal,
comunicarà que aquest té coneixement de la designa municipal i ha donat la seva
conformitat.
Tanmateix, la comunicació d’adhesió podrà ser lliurada pel Consell Comarcal si així ho
acorda el Consell d’Alcaldes, especificant que els municipis adherits han donat la seva
conformitat i amb els mateixos requisits dits en el paràgraf anterior per cadascun dels
municipis adherits
Rebudes unes o altres comunicacions, la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya n’acusarà rebut i lliurarà comunicació al Jutge i Secretari/a Degans del Partit
Judicial corresponent al municipi – en aquest últim cas mitjançant la Sra. Secretària de
Govern-, Departament de Justícia i Col·legis d’Advocats i Procuradors corresponents
notificant la data d’entrada en vigor del present pel que fa a les diligències de llançament a
practicar en el concret municipi adherit.
El/la Jutge/ssa i Secretari/a Degans faran alhora distribució d’aquesta comunicació entre els
Jutges i Secretaris del Jutjats amb competència civil del seu partit i si existeixen, als serveis
comuns.
Les Diputacions Provincials, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació
de Municipis de Catalunya, dins de les seves disponibilitats i de la manera que estimin més
adient, recolzaran tècnicament, econòmicament i associativament l’adhesió al Protocol dels
municipis de la seva comarca, província o associació, prenent els acords o desenvolupant
les actuacions adients en aquest sentit.
5.- En l’àmbit dels Partits Judicials on entri en vigor el present -totalment o en alguns dels
municipis-, els Il·ltres Consells de Col·legis d'Advocats i de Procuradors de Catalunya
promouran entre els seus col·legiats – a través dels respectius col·legis territorials-, quant
als procediments de desnonament, hipotecaris i qualssevol altres que comportin o puguin
comportar directament la pèrdua de l'habitatge habitual del demandat, la conveniència de fer
constar per altressí de la demanda, les circumstàncies de risc social que els seus clients els
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hagin fet constar o el fet d'ignorar-les, i cas de comparèixer representant o defensant al
demandat, fer-ho constar en l’escrit de contestació o en escrit dirigit específicament al Jutjat.
6.- Els ajuntaments adherits podran posar a disposició del Servei d'Actes de Comunicació o
dels Jutjats, per a la seva unió a la documentació judicial a lliurar als demandats en aquests
procediments, fullets informatius dels diferents recursos socials existents en tals casos i als
quals aquests puguin accedir. La concreta aportació dels documents –paper o electrònicss’entendrà sempre amb la persona que aquells hagin designat com a responsable en la
comunicació d’adhesió abans esmentada. En el cas de que sigui el Consell Comarcal o altre
ens supramunicipal qui tingui assumida la prestació dels serveis socials al municipi
adherit, aquells fullets seran aportats per aquest, podent ser col·lectius cas de donar servei
a més d’un municipi, a fi de facilitar el seu tractament als òrgans judicials.
7.- Els ajuntaments adherits o en el seu cas, els Consells o altres ens, podran posar a
disposició del Col·legi de Procuradors del seu partit judicial els mateixos fullets informatius fins i tot en versió electrònica imprimible- perquè en els supòsits d'actes de comunicació
realitzats directament pels seus col·legiats conforme a la normativa processal vigent es
pugui donar compliment a la labor informativa descrita en el nombre anterior. Com abans, la
concreta aportació dels documents –paper o electrònics- s’entendrà per part del Col·legi de
Procuradors respectiu amb la persona que aquells hagin designat com a responsable en la
comunicació d’adhesió al Protocol.
8.- El Secretari/a del Servei d'Actes de Comunicació o del Jutjat que conegui del
procediment, disposarà la unió d'aquests fullets en els emplaçaments a estendre als
demandats i indicarà que la pràctica d’aquests i en general, dels actes de comunicació en
aquests procediments inclogui:
a) la consignació per part de la comissió judicial de qualssevol de les situacions de risc
social descrites abans, de les que tinguin coneixement per raó de la pràctica de l’acte de
comunicació,
b) de forma expressa, que es faci constar en la diligència que s’estengui per la comissió
judicial el consentiment dels demandats el fet que l'existència del procediment sigui posada
en coneixement dels Serveis Socials de l'Ajuntament adherit, als quals es lliuraria
comunicació informativa de la situació de risc social sobre aquest tema cas de prestar-se el
consentiment indicat.
9.- El Departament de Justícia, amb subjecció en tot cas a les disponibilitats pressupostàries
i de conformitat amb la Sra. Secretària de Govern efectuarà les modificacions necessàries
als programes de gestió informàtica dels Jutjats per a què la documentació dels actes de
comunicació a efectuar i la posterior comunicació als serveis socials permetin donar
compliment al que es disposa més amunt. Alternativament, podrà donar compliment a
aquest punt mitjançant impresos. Igualment, en coordinació amb el personal dels
ajuntaments adherits o dels ens supramunicipals que prestin els serveis socials, realitzarà
les accions de formació necessàries - i possibles- per a què pel personal judicial que hagi
de practicar les diligències es pugui completar verbalment la informació a subministrar als
demandats.
10.- El Jutge que conegués d’una situació de risc en la fase inicial del procediment i hagués
rebut el consentiment del demandat, i en tot cas, el Secretari del Servei d’Actes de
Comunicació o del Jutjat, una vegada ferma la resolució judicial que dóna lloc al llançament
i sol·licitat aquest -si no s’hagués fet abans- , s’adreçaran als serveis socials designats per
cada Ajuntament adherit a fi que per aquests - per se o amb l’ajuda de la Guàrdia Urbana/
Policia Local/ Vigilants Municipals allà on existeixin- s’avaluï la possible situació de risc
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social i les mesures per evitar-ho, adoptades i/o proposades i en tot cas amb un termini
concret d’execució de les mateixes, així com la seguretat de la comissió judicial en la
realització d'aquest acte. En tot cas, l’assenyalament d’una concreta data i hora pel
llançament -en el decret d’admissió de demanda o en sentència- tindrà en compte els
terminis establerts en aquest Protocol a fi de no buidar-los de contingut.
11.- En el termini màxim de quinze dies, els serveis socials actuants per part de l'Ajuntament
adherit, remetran l’informe-avaluació a partir de la valoració del qual el Secretari del Servei
d’Actes de Comunicació o del Jutjat acordarà, si s’escau previ trasllat a la part executant, el
que correspongui amb vista a la pràctica del llançament en la data assenyalada i l'auxili al
mateix que estimi necessari dels indicats serveis socials o d’altres serveis municipals
(zoonosi o similar) i /o Guàrdia Urbana/ Policia Local/Vigilants Municipals i sense perjudici
del que aporti la part executant per fer valer el seu dret ( manyans, transportistes i/o
d’altres). En cap cas la manca de l’informe o el seu retard serà causa de suspensió del
llançament que en tot cas serà comunicat als serveis socials i sense perjudici de que la
Comissió Judicial pugui acordar-la en el moment de la seva realització material per les raons
que estimi adients.
12.- En el supòsit que de l'informe es desprengui la possibilitat de compromís per a la
seguretat de la Comissió Judicial o de les persones implicades, es sol·licitarà mitjançant
resolució del Secretari del Servei d’Actes de Comunicació o del Jutge, l´auxili de Mossos
d'Esquadra amb la finalitat de que acompanyi a la Comissió Judicial a realitzar la pràctica de
la diligència de llançament.
13.- Totes les comunicacions al·ludides en el present – siguin a les parts, professionals o
serveis públics- ho seran mitjançant correu electrònic, a les adreces específiques que cada
part faciliti sobre aquest tema i específicament, a la dels serveis socials designats en la
comunicació d’adhesió, excepte les fetes per o al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que requeriran forma escrita en suport paper.
14.- Respecte dels fitxers automatitzats de dades que cadascuna de les parts del present
pugui crear a resultes del present, s’estableix:
 Que hauran de ser degudament comunicats a l’Autoritat Catalana de Protecció de
dades de Catalunya, adoptant les mesures per adequar-los a la Llei orgànica
15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres
normes d’aplicació i cuidant que el tractament de l’esmentada informació sigui
realitzada únicament per personal degudament autoritzat
 Que la informació s’utilitzarà exclusivament per a les estrictes necessitats derivades
del present -facilitar allotjament, magatzem de mobiliari o l’ajut, orientació i
assessorament que les famílies o persones usuàries necessitin-, no utilitzant-la amb
finalitat diferents.
 Que els Ajuntaments adherits adoptaran les mesures per adequar-se a la Llei
orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
altres normes d’aplicació. Tindrà la consideració d’encarregat del tractament a efectes
del que disposa l’esmentada normativa.
15.- Es constituirà una Comissió Mixta presidida pel president del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya o persona en qui ell delegui i de la qual formaran part els restants
signants del present Protocol o personal en qui aquests deleguin. La Comissió es reunirà
ordinàriament amb una periodicitat anual i amb caràcter extraordinari sempre que el
president ho consideri necessari, per si o a proposta d'algun dels representants de les parts.
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Aquesta Comissió vetllarà pel bon funcionament de l'aplicació d'aquest Protocol així com
resoldrà els dubtes que es puguin derivar de la seva execució pràctica.
16.- En l’àmbit de cada partit judicial es podrà constituir una Comissió de Seguiment
presidida pel Jutge Degà i integrada pel Secretari Degà o del Servei d’Actes de
Comunicació, la persona responsable del serveis socials del major nombre de municipis del
Partit adherits al present i la del municipi amb major nombre d’habitants, que es reunirà a
sol·licitud de qualsevol dels seus integrants i que vetllarà pel bon funcionament de l'aplicació
d'aquest Protocol així com resoldrà els dubtes que es puguin derivar de la seva execució
pràctica.
17.- El present Protocol entrarà en vigor a partir del dia de la data de la seva signatura i
tindrà una durada d'un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i successius períodes
anuals si no ha estat denunciat per alguna de les parts amb una antelació de 90 dies.
Seran causes de resolució dels present Protocol :
 El transcurs del termini previst.
 El mutu acord de les parts.
 L'incompliment de qualsevol dels compromisos que assumeixen les parts durant el
transcurs de la seva vigència.
Seran causes de resolució especifiques vers els municipis adherits, l'incompliment de
qualsevol dels compromisos que aquests assumeixen, constatada per la Comissió de
Seguiment a què es fa esment en la clàusula 15ª.
En cas de resolució del Protocol, les parts establiran els mecanismes que permetin el
seguiment de les activitats de col·laboració endegades, o la seva finalització ordenada i
adequada preservant els drets dels usuaris que puguin resultar afectats.
18.- Les adhesions fetes per part dels municipis interessats entraran en vigor a partir de la
seva acceptació pel President d’aquest Tribunal i tindran una durada d'un any prorrogable,
al seu venciment, per idèntics i successius períodes anuals si no han estat denunciades per
alguna de les parts amb una antelació de 90 dies mitjançant comunicació escrita a la
Presidència del TSJC, que acceptada, ho comunicarà al Jutge i Secretari/a Degà/na.
En cas de cessament de l’adhesió, els ajuntaments i els Degans establiran els mecanismes
que permetin el seguiment de les activitats de col·laboració endegades, o la seva finalització
ordenada i adequada preservant els drets dels usuaris que puguin resultar afectats.
19.- Les referències fetes als Serveis d'Actes de Comunicació i als Jutjats i al seu personal
s’entenen fetes, als exclusius efectes del present Protocol, als serveis comuns processals
corresponents que, sigui quina sigui la seva denominació, assumeixin la realització dels
actes de comunicació i l’execució dels llançaments, com a conseqüència bé de la
implantació als partits judicials del nou model d’oficina judicial dissenyat pel Decret
169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i organització de l’oficina judicial a
Catalunya, bé de reformes legislatives.
I, com a prova de conformitat, les parts signem onze exemplars d’aquest Protocol, en el lloc
i la data assenyalats a l’encapçalament.”

Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, al Departament de Justícia de la Generalitat, a la Diputació de Lleida, a la
Diputació de Tarragona, a la Diputació de Girona, al Consell dels Col·legis d’advocats
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de Catalunya, al Consell de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Direcció de Relacions Internacionals
10.- Decret de la Presidència, de data 11 de juny de 2013, que aprova
l’autorització i disposició de la despesa corresponent al tercer pagament
intermedi a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la FIIAPP per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret,
que és del tenor literal següent:
I. ANTECEDENTS:
En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de sis milions
(6.000.000) €, atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Lot
2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)” i va signar el
Contracte de Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27,
regulador d’aquesta.
L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el
suport i col·laboració dels socis següents: el Govern Provincial de Santa Fe, l’Alcaldia
Major de Bogotà, la Municipalitat de San José, la Regió de Toscana i la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, 6.000.000 €, es
correspon amb el 66,67 % del cost total subvencionable de l’acció, estimat en
8.999.931 €. La contribució financera del sol·licitant i la resta de socis és, per tant, d’un
33,33 %, és a dir 2.999.931 €, aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i la
Regió de Toscana.
El 18 de desembre de 2008, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Dictamen que proposava l’aprovació del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la FIIAPP per a la implementació de l’acció “Oficina de
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, el qual va ser signat per les
parts el mes de desembre de 2008.
Amb posterioritat a la firma del conveni, les parts van signar una addenda al mateix el
mes de gener de 2010 i una segona addenda, el 22 d’abril de 2013, per tal de
prorrogar la vigència del conveni fins el 21 de juliol de 2013.
El conveni establia una transferència d’un import màxim de 2.710.176 € a la FIIAPP, a
realitzar en diversos pagaments, el primer dels quals, de 400.000 €, es va tramitar un
cop rebut el conveni de col·laboració signat per ambdues parts. El segon pagament,
l’import del qual es determinaria un cop establert el percentatge de gestió de la FIIAPP
en relació al Pla Operatiu Anual dels primers 12 mesos de l’acció, al qual s’hauria de
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restar la part de l’aportació de la FIIAPP aplicable a l’esmentat període i la quantitat
avançada de 400.000 €, es tramitaria un cop determinat el mateix i quan estigués
disponible el primer pagament rebut de la Comissió Europea.
Aquest segon pagament a la FIIAPP, per import de 8.098,28€, es va realitzar el mes
de juliol de 2010, a l’empara del Decret 6884/10, un cop la FIIAPP va justificar la
totalitat de les despeses executades al llarg del primer període d’execució del projecte
(22.11.2008-31.01.2010), per un import total de 835.122,85 €.
D’acord amb les previsions del conveni de col·laboració, el primer pagament intermedi
a la FIIAPP, per import de 623.967€, es va realitzar el dia 2 de març de 2011, a
l’empara del Decret 12786/10.
El segon pagament intermedi, per import de 533.150,24€, es va fer efectiu el dia 25 de
juliol d’acord amb el Decret 5878/12.
Atès que, en data 20 de novembre de 2012, la Diputació de Barcelona va rebre l’ingrés
corresponent al quart pagament de prefinançament per part de la Comissió Europea,
escau ara efectuar el tercer pagament intermedi a la FIIAPP. L’import d’aquest
pagament s’ha calculat sobre la base de la despesa efectivament realitzada durant el
quart període d’execució del projecte (no es té en compte la previsió del quart període
sinó la despesa real ja que ja s’han executat les despeses del període que va finalitzar
el 31 de gener de 2013). Tenint en compte que del darrer import que es va pagar a la
FIIAPP se’n va retenir el 20%, escau també ara abonar el 20% retingut. En la taula
següent, es detalla l’import a transferir a la FIIAPP:
Total despesa (1.02.2012-31.01.2013)
Aportació FIIAPP al projecte (4n. període)
Diferència
80% gestió FIIAPP menys aportació pròpia
Saldo no transferit III període
Total a pagar

829.788,95€
325.000€
504.788,95€
403.831,16€
117.931,25€
521.762,41€

II. EMPARAMENT JURÍDIC
Vistos el Contracte de Subvenció entre la Diputació de Barcelona i la Comissió
Europea per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació
del Programa URB-AL III (OCO)” (DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III27), regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, i les Clàusules
Addicionals Primera, Segona i Tercera al contracte.
Atès el que estableix el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
FIIAPP per a la implementació de l’acció “Oficina de Coordinació i Orientació del
Programa URB-AL III (OCO)”, i posterior addenda.
I vist, en darrer terme, l’establert a l’apartat 2.4.g), en relació amb el 14.7, 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
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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.- Autoritzar i disposar una despesa de cinc-cents vint-i-un mil set-cents
seixanta dos euros amb quaranta-un cèntims (521.762,41) € amb càrrec a l’aplicació
G10400-143A1-48900 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern en la propera
sessió que celebri aquesta, per al seu coneixement.
Tercer.- Notificar la present resolució a la FIIAPP.
11.- Decret de la Presidència, de data 11 de juny de 2013, que aprova
l’autorització i disposició de la despesa corresponent al tercer pagament a la
Regió de Toscana (Itàlia) en el marc del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Regió de Toscana per a la implementació de l’acció
“Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present
Decret, que és del tenor literal següent:
I. ANTECEDENTS:
En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de sis milions
(6.000.000) €, atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Lot
2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)” i va signar el
Contracte de Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27,
regulador d’aquesta.
L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el
suport i col·laboració dels socis següents: el Govern Provincial de Santa Fe, l’Alcaldia
Major de Bogotà, la Municipalitat de San José, la Regió de Toscana i la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, 6.000.000 €, es
correspon amb el 66,67 % del cost total subvencionable de l’acció, estimat en
8.999.931 €. La contribució financera del sol·licitant i la resta de socis és, per tant, d’un
33,33 %, és a dir 2.999.931 €, aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i la
Regió de Toscana.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la reunió de data 11 de març de
2010 va ratificar el Decret núm. 13821/09 de data 23 de desembre de 2009,
d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de
Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació
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del Programa URB-AL III (OCO)”. El conveni va ser signat en dates 21 de gener de
2010 per part de la Diputació de Barcelona i 31 de gener de 2010 per part de la Regió
de Toscana.
Amb posterioritat a la firma del conveni es va signar una addenda al mateix en data 30
de març de 2011, així com una addenda d’execució al conveni, en la qual s’adjuntava
el pressupost d’execució de la Regió de Toscana corresponent a l’any 2011.
Finalment, atès que la Comissió Europea i la Diputació de Barcelona van aprovar el
passat mes de novembre de 2012 la Clàusula Addicional 3ª al contracte de subvenció
segons la qual s’allarga la vigència de l’acció fins al 21 de juliol de 2013, el passat 25
de març de 2013 es va signar la segona addenda al conveni de col·laboració amb la
Regió de Toscana per tal d’allargar la seva vigència fins al 31 de març de 2013,
incrementar en conseqüència el pressupost d’execució de la contrapart, així com
l’aportació màxima a transferir-li per part de la Diputació de Barcelona, la qual es va
incrementar en 28.850€, quedant una aportació màxima de 278.850€.
D’acord amb aquesta segona addenda, d’aquesta aportació màxima, es va efectuar un
primer pagament de 75.000 € el 16 de desembre de 2010 i un segon de 100.000 € el
29 d’agost de 2012, preveient-se un tercer pagament d’un import estimat de 45.000 €,
així com un darrer pagament com a saldo.
Pel que fa al tercer pagament, s’havia de tramitar en el termini d’un mes de la
justificació de les despeses realitzades i aprovada l’esmentada justificació per part de
la Diputació de Barcelona.
Atès que la Regió de Toscana ha presentat la documentació justificativa de les
despeses realitzades, escau ara efectuar el tercer pagament a la contrapart. Tot i que
en el conveni l’import d’aquest pagament s’estimava en 45.000 €, tenint en compte que
la Regió de Toscana ha executat un import més elevat que l’inicialment previst, es
considera convenient incrementar l’import a transferir fins a la quantitat de 58.823,34 €,
d’acord amb el detall de la taula següent:
Total despesa executada per la Regió Toscana
Total aportació Regió Toscana
Transferències rebudes de la Diputació
Saldo a favor de la Regió Toscana
Total a pagar

633.754,34 €
399.931 €
175.000 €
58.823,34 €
58.823,34 €

II. EMPARAMENT JURÍDIC
Vistos el Contracte de Subvenció entre la Diputació de Barcelona i la Comissió
Europea per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació
del Programa URB-AL III (OCO)” (DCI-ALA /19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III27), regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, i les Clàusules
Addicionals Primera, Segona i Tercera al contracte.
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Atès el que estableix el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Regió de Toscana per a la implementació de l’acció “Oficina de Coordinació i
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, i posteriors addendes.
I vist, en darrer terme, l’establert a l’apartat 2.4.g), en relació amb el 14.7, 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.- Autoritzar i disposar una despesa de cinquanta-vuit mil vuit-cents vint-i-tres
euros amb trenta-quatre cèntims (58.823,34) € amb càrrec a l’aplicació G10400143A1-49000 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern en la propera
sessió que celebri aquesta, per al seu coneixement.
Tercer.- Notificar la present resolució a la Regió de Toscana.
12.- Dictamen de la Presidència que proposa l’aprovació del conveni marc de
col·laboració entre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per impulsar un espai de
concertació per concretar actuacions de coordinació en matèria de cooperació i
educació per al desenvolupament.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
I. ANTECEDENTS:
La Diputació de Barcelona té una experiència de quasi 20 anys de treball en l’àmbit de
les relacions internacionals i la cooperació al desenvolupament. En relació amb aquesta,
l’objectiu principal de la Diputació de Barcelona és donar suport als governs locals de la
província de Barcelona en la definició i gestió de la seva política de cooperació al
desenvolupament. Aquest suport es vehicula a través de les següents línies:
a) Enfortir i reforçar els processos de transformació social i de desenvolupament
institucional, econòmic i social dels països tercers, tot impulsant el paper dels
governs locals com a actors rellevants de la cooperació al desenvolupament
(descentralitzada pública); i
b) Fomentar el coneixement de la realitat dels països en desenvolupament, facilitar
el debat i la formació en relació amb la cooperació i estimular el compromís actiu de
la ciutadania amb les causes que provoquen desigualtats al món.
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Així mateix, la Diputació de Barcelona té com a objectius específics ser un actor de la
cooperació descentralitzada pública especialitzat en el reforç de la governabilitat i les
polítiques públiques locals així com promoure l’articulació i complementarietat dels
governs locals amb els altres actors de la cooperació catalana i amb la societat civil
organitzada de la província de Barcelona. En aquest sentit, també té interès en treballar,
de manera coordinada i amb un plantejament estratègic comú amb l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona, per al foment i la
millora de la cooperació al desenvolupament que es realitza des de Catalunya.
En aquest context, la Direcció de Relacions Internacionals proposa l’aprovació d’un
conveni marc de col·laboració amb l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat d’impulsar un espai de
concertació per concretar actuacions de coordinació en matèria de cooperació i
educació per al desenvolupament.
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, l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona està inclosa en la
previsió de l’article 4.1.c) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist que és la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’aprovació de
convenis marcs, de conformitat amb l’establert a l’apartat 3.4.i.1) 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona per impulsar un espai de concertació per concretar actuacions de coordinació
en matèria de cooperació i educació per al desenvolupament, el text de la qual es
transcriu a continuació:
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“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Barcelona, XX de XXXX de 2013
REUNITS
D’una part, el senyor Carles Llorens i Vila, director general de Cooperació al
Desenvolupament, en nom i representació de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD d’ara en endavant), atès el que estableix la Resolució
PRE/571/2011, d’1 de març, per la qual s’estableix la suplència del director de l’ACCD
(DOGC núm. 5829 de 2.3.2011) i l’autorització del Consell d’Administració de l’ACCD de
data 16 de març de 2007.
De l'altra part, l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis, Regidor de Presidència i Territori de
l’Ajuntament de Barcelona, en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona,
expressament facultat per a aquest acte mitjançant acord de la Comissió de Govern de XX
de XXXX de 2013 i assistit per l’Il·lm. Sr. Jordi Cases i Pallarès, secretari general de la
Corporació, com a fedatari i assessor legal preceptiu.
De l'altra part, l’Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, Diputat Adjunt a la Presidència de
la Diputació de Barcelona, en nom i representació de la Diputació de Barcelona,
expressament facultat per aquest acte mitjançant resolució de la Presidència de XX de
XXXX de 2013 i assistit per l’Il·lma. Sra. Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació, com a fedatària i assessora legal preceptiva, en virtut de les facultats
reservades en el Decret de la Presidència de 2 de maig de 2012 (BOPB de 16 de maig de
2012).
Les parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per atorgar aquest conveni
marc de col·laboració (Conveni d’ara en endavant) i obligar-se en representació de les
seves institucions i
MANIFESTEN
I. Que l’ACCD és una entitat de dret públic adscrita al Departament de la Presidència
mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea i s’encarrega de l’execució i la
gestió de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
II. Que la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, estableix
que els valors, les finalitats i els principis d’aquesta Llei informen l’activitat dels ens locals de
Catalunya en matèria de cooperació al desenvolupament. La Llei també regula les relacions
de coordinació, cooperació i col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i els ens
locals en matèria de cooperació al desenvolupament, dins el respecte degut a l’autonomia
local. Finalment, la Llei considera que l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en
l’àmbit de les seves competències, ha de treballar conjuntament amb els ens locals i amb
les altres administracions i institucions públiques que actuen en la cooperació al
desenvolupament a l’efecte de millorar l’eficàcia i l’eficiència dels programes i els projectes
respectius.
III. Que el Pla director de cooperació al desenvolupament 2011-2014 destaca la importància
de l’establiment d’aliances entre actors de desenvolupament homòlegs del Nord i del Sud,
que es fonamenta en el reconeixement de l’expertesa dels diversos actors i de l’aposta per
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les relacions més horitzontals en la cooperació al desenvolupament i que aquests actors
inclouen, entre altres, els fons d’ens locals.
IV. Que en el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2012 es preveia la creació d’un
espai de treball i coordinació de l'ACCD amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de
Barcelona, amb la voluntat d'estendre'l a la resta dels principals ens locals catalans.
V. Que l’Ajuntament de Barcelona és el govern de la ciutat de Barcelona que, sota el principi
d’autonomia local i en el marc de les seves competències, ha decidit dotar-se d’una política i
d’una estructura tècnica i administrativa de Relacions Internacionals i Cooperació.
VI. Que els principals desafiaments globals en les darreres dècades, l’exclusió social, la
inseguretat, les restriccions i manca d’accés als drets a l’educació, a la salut i a la
governança democràtica han anat acompanyats de processos intensius d’urbanització, i que
les ciutats tenen un paper estratègic en el desenvolupament, ja que són els principals
proveïdors de béns i serveis públics.
VII. Que la ciutat de Barcelona vol contribuir als processos de desenvolupament mitjançant
una política integral de relacions internacionals i cooperació internacional, i que desenvolupa
un paper actiu que es concreta en l’establiment de relacions d’intercanvi i cooperació tècnica
amb les ciutats sòcies del sud i en el foment de la participació en les xarxes internacionals.
VIII. Que la cooperació entre ciutats cal entendre-la en la seva accepció integral, i ha de ser
capaç de mobilitzar el conjunt d’actors de la ciutat i que, conseqüentment, concertar amb la
societat civil, el teixit emprenedor, les universitats, els sindicats, etc., és un requisit
indispensable.
IX. Que el Pla director de cooperació al desenvolupament, solidaritat i pau 2013-2016 de
l’Ajuntament de Barcelona estableix que tant la seva missió principal, com els principis que
inspiren la política pública de cooperació municipal estan en consonància amb la Llei
catalana de cooperació al desenvolupament, així com amb el Pla director de cooperació al
desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. El Pla director municipal recull
específicament com a objectiu promoure el diàleg i les sinèrgies amb les administracions
públiques catalanes, en especial la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per
avançar en l’alineament de posicionaments envers el nou multilateralisme i la construcció
d’un model de governança democràtica global.
X. Que la Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i
el benestar dels ciutadans i ciutadanes del seu àmbit territorial: actualment, la província de
Barcelona, 311 municipis en xarxa.
XI. Que la Diputació de Barcelona, fruit d’un procés de conscienciació gradual sobre la
dimensió política de les relacions internacionals des del món local, ha establert un marc
d’orientacions estratègiques, en què la cooperació al desenvolupament i la sensibilització de
la ciutadania figuren com a eixos d’actuació destacats.
XII. Que l’objectiu principal de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament, és donar suport als governs locals de la demarcació de Barcelona en la
definició i gestió de la seva política de cooperació al desenvolupament. Aquest suport es
vehicula a través de les següents línies:
a) Enfortir i reforçar els processos de transformació social i de desenvolupament
institucional, econòmic i social dels països tercers, tot impulsant el paper dels governs locals
com a actors rellevants de la cooperació al desenvolupament (descentralitzada pública). La
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Diputació promou una cooperació descentralitzada pública local, assentada bàsicament
sobre els principis de multilateralitat, interès mutu i partenariat; i que tendeix cap a iniciatives
que aporten un valor afegit a les activitats, basat en la pròpia especificitat dels àmbits de
competència i experiència dels governs locals amb la voluntat de mobilitzar l’expertesa i
coneixement dels municipis del seu territori.
b) Fomentar el coneixement de la realitat dels països en desenvolupament, facilitar el debat
i la formació en relació amb la cooperació i estimular el compromís actiu de la ciutadania
amb les causes que provoquen desigualtats al món.
XIII. Que la Diputació de Barcelona té com a objectius específics ser un actor de la
cooperació descentralitzada pública especialitzat en el reforç de la governabilitat i les
polítiques públiques locals així com promoure l’articulació i complementarietat dels governs
locals amb els altres actors de la cooperació catalana i amb la societat civil organitzada de
la demarcació de Barcelona.
XIV. Que l’ACCD, l’Ajuntament de Barcelona, i la Diputació de Barcelona han mantingut al
llarg d’aquest exercici diferents trobades a fi d’impulsar un espai de concertació en les grans
línies estratègiques de les tres administracions en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament.
XV. Que atesos els antecedents és voluntat de les parts formalitzar el compromís de
col·laboració empès entre les tres institucions a fi de treballar, de manera coordinada i amb
un plantejament estratègic comú, per al foment i la millora de la cooperació al
desenvolupament que es realitza des de Catalunya.
Per tot el que s’ha expressat, les parts acorden subscriure aquest Conveni segons les
següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte del Conveni.
L’objecte del Conveni és l’establiment d’un marc general de col·laboració entre l’ACCD, la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat d’impulsar un espai de
concertació que identifiqui les complementarietats i el valor afegit de cadascuna de les parts
i que concreti actuacions de coordinació entre les tres institucions en matèria de cooperació
i educació per al desenvolupament.
Entre les actuacions de treball conjunt es destaquen:
- La convocatòria de subvencions, tenint en compte les diferents prioritats de cadascuna
de les administracions i amb l’objectiu d’evitar duplicitat de continguts; coordinar
calendaris, homogeneïtzar les bases i els formularis, coordinar i homogeneïtzar els
criteris de valoració.
- La sensibilització i l’educació per al desenvolupament.
- L’elaboració de documents estratègics.
- Les visites a terreny als països socis.
- La relació amb el món local i amb la resta d’actors de la cooperació catalana.
- La identificació conjunta de nous models de cooperació.
- Altres que les parts considerin oportunes.
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Segona. Pla de Treball Anual.
2.1. Les parts elaboraran anualment, i de forma conjunta durant la vigència d’aquest
Conveni, un Pla de Treball Anual que aprovarà la Comissió Mixta prevista a la clàusula
quarta del Conveni.
2.2. El Pla de Treball Anual s’ajustarà a les prioritats establertes en el vigent Pla director de
cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i als corresponents plans
anuals de cooperació al desenvolupament, així com a les prioritats i línies d’actuació de
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals de la
Diputació de Barcelona i a les prioritats establertes al Pla Director de Cooperació al
desenvolupament, solidaritat i pau de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest Pla de Treball
Anual comprendrà els àmbits i línies de coordinació, les activitats concretes a desenvolupar
per les parts, un cronograma, la identificació d’altres entitats executores, si és el cas, així
com una previsió dels recursos humans i financers que es puguin estimar necessaris per a
les diferents activitats programades.
2.3. Cada Pla de Treball Anual es formalitzarà en un document annex al Conveni, podrà ser
objecte de modificacions, de mutu acord entre les parts i en qualsevol moment i tindrà
caràcter programàtic i dinàmic.
2.4. Les actuacions del Pla de Treball Anual que s’hagin de concretar mitjançant un
instrument de col·laboració, es formalitzaran mitjançant addendes a aquest Conveni, en
consonància amb el que s’estableix en la clàusula tercera.
2.5. Les parts es comprometen a informar-se i donar-se suport mutu en les actuacions que
siguin objecte de col·laboració i en el seguiment i avaluació de les actuacions que
requereixin de l’expertesa de cadascuna de les parts.
Tercera. Addendes al Conveni i acords específics de col·laboració.
3.1. Les addendes al Conveni podran ser per a cada projecte o per a més d’un projecte
alhora i no serà fins a la signatura de l’addenda/es que naixeran de manera efectiva els
drets i les obligacions per a cadascuna de les parts.
3.2. Així mateix es podran acordar addendes i/o acords específics de col·laboració a
l’empara d’aquest Conveni en què hi participin només algunes de les parts, en funció de
l’actuació objecte de suport.
3.3. En el supòsit que s’acordés l’impuls d’activitats de cooperació al desenvolupament a
l’empara del Conveni que s’hagin d’executar per entitats distintes a les signatàries del
Conveni, es promourà l’establiment d’acords específics de col·laboració o l’instrument jurídic
pertinent per a cada circumstància on s‘indicaran, a més de les activitats incloses a cada
actuació, els recursos humans i financers que aportarà cadascuna de les parts, la forma de
pagament, les entitats executores i el procediment de justificació que correspongui a les
diferents aportacions i instruments jurídics.
3.4. La formalització de les addendes resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient al pressupost de cadascuna de les parts per a cada exercici pressupostari.
Quarta. Comissió Mixta.
4.1. Es constituirà una Comissió Mixta integrada per la persona que tingui les funcions de
direcció de l’ACCD, la persona que ostenti el comandament de la Direcció de Relacions
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Internacionals i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona i la persona exerceixi el
comandament de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.
4.2. Les funcions de la Comissió Mixta són les següents:
- Aprovar el Pla de Treball Anual proposat per la Comissió Tècnica prevista en la
clàusula cinquena.
- Aprovar qualsevol altra activitat objecte de col·laboració que no estigui inclosa en el
Pla de Treball Anual.
- Designar les persones que formaran part de la Comissió Tècnica.
- Dirimir, en cas de falta d’acord, les diferències hagudes en el si de la Comissió
Tècnica.
- Altres funcions que les parts acordin de manera conjunta.
4.3. La Comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any i sempre que alguna de les parts
ho demani. Les funcions de la Presidència seran rotatives entre les tres parts i tindran una
durada per cada torn de 12 mesos. El primer torn de la Presidència correspondrà a la
persona titular de l’ACCD, el segon correspondrà a la persona representant de la Diputació i
el tercer a la persona representant de l’Ajuntament de Barcelona. I així successivament fins
a la finalització de la vigència del conveni. La Secretaria de la Comissió, amb veu i sense
vot, serà una persona al servei de l’ACCD en el primer torn, de la Diputació de Barcelona en
el segon torn i de l’Ajuntament de Barcelona en el tercer torn.
4.4. La convocatòria es cursarà des de la Secretaria de la Comissió amb una antelació
mínima de 10 dies hàbils i es podrà admetre com a mitjà de convocatòria el correu
electrònic o qualsevol altra mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció. A la
convocatòria s'hi adjuntarà l'ordre del dia dels assumptes a tractar i l'acta de la reunió
anterior. En l’ordre del dia, també s’haurà de comunicar si hi haurà persones o organismes
experts convidats i, en cas que alguna de les parts no hi estigui d’acord, haurà de mostrar
expressament la seva oposició.
4.5. Els acords s’adoptaran per consens i s'hauran de recollir en una acta que haurà de ser
validada per les persones integrants de l'òrgan. En cas d’absència, malaltia o una altra
causa justificada d’alguna de les persones membres de la Comissió Mixta, aquesta delegarà
la seva representació en una persona del organisme a fi que la substitueixi. En aquest
darrer cas, els acords que s’hagin pres hauran de ser ratificats per escrit per la persona
representant substituïda.
4.6. El Secretari o Secretària, amb el vistiplau de la Presidència de la Comissió, haurà de
signar l’acta que s’ha d’aprovar en la mateixa sessió o en la següent. També s’admetrà com
a mitjà per aprovar l’acta, l’enviament de la proposta per correu electrònic sempre i quan es
doni un termini no inferior a cinc dies hàbils per a presentar esmenes i es garanteixi la
participació i la possibilitat de defensar i contrastar les posicions respectives.
4.7. En tot el que no preveu aquesta clàusula s’aplicarà supletòriament la normativa vigent
en matèria d’òrgans col·legiats de les administracions públiques de Catalunya.
Cinquena. Comissió Tècnica.
5.1. La Comissió Mixta designarà una Comissió Tècnica, composada paritàriament per
personal de l’ACCD, de la Diputació de Barcelona, i de l’Ajuntament de Barcelona.
5.2. Les funcions de la Comissió Tècnica són les següents:
- Preparació tècnica de les reunions de la Comissió Mixta.
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- Proposar els Plans de Treball Anual, les propostes d’addendes i de convenis
específics de col·laboració i fer-ne el seguiment.
- Dur a terme el seguiment del Conveni, de les addendes, així com dels acords
específics de col·laboració.
- Establir els mecanismes d’informació i coordinació.
- Proposar els canvis que consideri necessaris per assolir els objectius del Conveni i de
qualsevol de les addendes o convenis específics de col·laboració que se subscriguin
en el marc del mateix.
- Qualsevol altra funció que li encarregui la Comissió Mixta.
5.3. La Comissió es reunirà com a mínim dues vegades a l’any i sempre que sigui necessari
a proposta de qualsevol dels seus membres. Els acords s’adoptaran per consens, es
recolliran en una acta i hauran de ser ratificats pels corresponents membres de la Comissió
Mixta.
5.4. Podran participar en Comissió Tècnica altres persones, institucions o entitats expertes
en qualitat de convidades (amb veu però sense vot).
5.5. En tot el que no preveu aquesta clàusula s’aplicarà supletòriament la normativa vigent
en matèria d’òrgans col·legiats de les administracions públiques de Catalunya.
Sisena. Comunicació.
A efectes de coordinació i amb la voluntat de facilitar la identificació d’espais comuns de
treball, les parts vetllaran per intercanviar informació sobre de les relacions i/o acords que
estableixin amb les diferents administracions públiques dels països socis i amb els
organismes multilaterals per al desenvolupament, de la voluntat de participació en projectes
europeus o d’altres convocatòries internacionals, dels viatges d’identificació, seguiment i/o
avaluació d’actuacions de cooperació al desenvolupament, així com aquelles altres que les
parts considerin oportunes.
També intercanviaran posicions i punts de vista sobre temes rellevants relatius al Consell de
Cooperació al Desenvolupament
Setena. Visibilitat, difusió i opinió.
7.1. Les particularitats en matèria de visibilitat, difusió i opinió de les actuacions que es
puguin generar arran d’aquest Conveni s’establirà en les corresponents addendes.
7.2. Tot i això, i per a totes aquelles actuacions que derivin d’una eventual subvenció de les
parts, en les actuacions de difusió s’haurà de garantir que en tot el material gràfic i publicitari
de les mateixes s’inclogui la imatge corporativa de la part subvencionadora, l’adreça web
d’aquesta i que es doni la màxima difusió pública i a nivell institucional de difusió de
l’actuació.
Vuitena. Vigència, pròrrogues i modificacions.
8.1. Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una vigència de
4 anys des de l’esmentada data. No obstant això, es podrà prorrogar mentre sigui vigent,
per acord de totes les parts i de forma expressa.
8.2. En el supòsit que a data de finalització de la vigència del Conveni hi hagués en vigor
una addenda, s’entendrà automàticament prorrogat el Conveni fins a la finalització de
l’esmentada addenda.
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8.3. A proposta de la Comissió Tècnica, es podrà modificar el Conveni, per escrit i mentre
sigui vigent, d’acord amb els mecanismes de cada part.,.
Novena.- Extinció del Conveni.
El Conveni s’extingirà:
a) Per finalitzar el període de vigència del Conveni.
b) Per resolució. Són causes de resolució:
- El mutu acord de les parts expressat per escrit abans de finalitzar el termini establert.
- L’incompliment dels pactes del Conveni per part de qualsevulla de les parts signants
donarà dret a les parts a exigir la resolució del Conveni.
- La denúncia prèvia, amb dos mesos d’antelació, per alguna de les parts.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als seus pactes.
Desena. Regim jurídic, qüestions litigioses i jurisdicció competent.
10.1. El present conveni té naturalesa administrativa. Es regeix per les seves clàusules, per
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i per la normativa sectorial corresponent.
10.2. Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment i a
través de la Comissió Mixta les possibles controvèrsies que es puguin generar en la
interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit que no s’arribi a cap acord per
aquesta via, la jurisdicció competent és la contenciosa administrativa dels Tribunals de
Barcelona.
I perquè així consti i en prova de conformitat, les parts signen el Conveni per triplicat i a un
sol efecte al lloc i data indicats a l’encapçalament.”

Segon.- Notificar els acords precedents a l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona.
Coordinació de Concertació i Assistència Local
13.- Dictamen que proposa la resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics del
Catàleg de serveis 2013 i del seu règim regulador, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel Diputada Delegat per a la Cooperació Local, aprova el Dictamen que proposa
incrementar en dotze mil vuit-cents vint-i-sis (12.826) € la quantia total màxima a
aplicar als recursos consistents en ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any
2013, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Govern Locals 2012-2015”, i la
concessió dels ajuts econòmics; així com desestimar algunes sol·licituds per menor
valoració i manca de recursos i altres per incompliment dels requisits establerts en el
seu règim jurídic específic. Així mateix declarar la plurianualitat de la despesa dels
ajuts econòmics aprovats en les quanties de catorze milions tres-cents vuitanta-tres
mil sis-cents setanta-dos euros amb vint-i-vuit cèntims (14.383.672,28) amb càrrec al
vigent pressupost i setanta-dos mil set-cents setanta-quatre euros amb vuitanta
cèntims (72.774,80) € amb càrrec al pressupost de l’any 2014; i aprovar el model tipus
de conveni per al recurs “Projectes de cooperació al desenvolupament” gestionat per
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l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, el contingut del qual figura en el CD que
s’adjunta a la present Acta.
Oficina de Difusió Artística
14.- Dictamen que proposa aprovar l’actuació 13/X/91582 - Obres de renovació i
manteniment del Teatre Auditori de Ripollet, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Diputat Adjunt a la Presidència i Diputat Delegat de Cultura, 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. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, 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.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari
normalitzat de formalització de preacord
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
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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 Ripollet
NIF
P0817900D
Obres de renovació i manteniment del Teatre Auditori
Actuació
de Ripollet
Codi XGL
13/X/91582
Aportació de la Diputació 181.500 €
2013
181.500 €
Periodificació
2014
2015
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
Àmbit de concertació
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Classe de recurs
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:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona,
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre la
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 14/02/2013 (núm.
882/13), publicat al BOPB de 19/02/2013; assistit per el Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i
Marimon en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació
de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data 16/5/2012.
AJUNTAMENT DE RIPOLLET, representat per l’alcalde, Il·lm. Sr. Juan M. Parralejo
Aragoneses, assistit pel secretari de l’ens, Sr. E. M. L.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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.
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II.

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. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, 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.

III.

En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.

IV.

El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic
el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona de data .....................

V.

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

Primer.- Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Ripollet i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de Ripollet
NIF
P0817900D
Obres de renovació i manteniment del Teatre Auditori de
Actuació
Ripollet
Codi XGL
13/X/91582
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
Àmbit de concertació
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens 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 Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
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Segon.- Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:

Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
181.500 €
2013
181.500 €
2014
2015
G/40103/335A0/76240

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni.
Tercer.- Vigència del conveni
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà
l’any 2017.
Quart.- Execució i justificació de despeses
1. El termini d’execució abasta el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de
desembre de 2017.
2. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2018.
3. Per a la justificació de les despeses, l’Ajuntament haurà de presentar al Registre de
Factures de la Diputació el model normalitzat.
4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
5. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, el
suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa.
6. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació.
Cinquè.- Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. 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
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona per tal que aquesta faci efectius els seus pagaments
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Sisè.- Gestió i aplicació de romanents
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 relació
amb els seus terminis màxims d’execució i de justificació.
Setè.- Seguiment
1. L’ens destinatari 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.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
Vuitè.- Avaluació
Per contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de Barcelona podrà
demanar a l’ens destinataris que avaluï conjuntament l’impacte i els efectes tant de
l’actuació com del seu procés de concertació.
Novè.- Tancament
Si, un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a
requerir a l’ens destinatari per tal que la presenti, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament del pagaments
avançats i no justificats.
Desè.- 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.
Onzè.- Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
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 de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
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 destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
Dotzè.- 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.
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- 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.
Tretzè.- Marc normatiu
1.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla que aprovi la Diputació de Barcelona,
constitueixen la llei del present conveni.
1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- 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.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- 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).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Catorzè.- 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.
Quinzè.- 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 destinatari 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.
Setzè.- 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.- Autoritzar i disposar una despesa de cent vuitanta-un mil cinc-cents
(181.500)€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/76240 del vigent
pressupost corporatiu
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Contractació
15.- Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació
de veu de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Servei telefonia fixa) formalitzat amb
l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, amb NIF A-82018474, corresponent a
la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vist que es va adjudicar la contractació relativa als Serveis de telecomunicació de veu
de la Diputació de Barcelona (lot 1: Servei telefonia fixa) per acord del Ple de data 13
de setembre de 2007, mitjançant concurs, a l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
SAU (CIF XXXXXXXX), amb vigència des de l‘1 de novembre de 2007 al 31 d’octubre
de 2011, pels preus unitaris oferts i un import total estimatiu de 6.368.000 € (16%
d’IVA inclòs), dels quals 5.400.000 € corresponien a la Diputació de Barcelona i
968.000 € a l’Organisme de Gestió Tributaria (ORTG), i que es va formalitzar
mitjançant contracte en data 3 d’octubre de 2007.
Atès que, d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, el contracte de referència es regeix pel
Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (TRLCAP).
Atès que la clàusula 1e) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la
contractació de referència estableix que “el contracte tindrà una durada de quatre anys
i serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència,
incloses les pròrrogues, pugui excedir de sis anys”.
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a
revisió (tots llevat tarifes per consum) es van actualitzar en un +6,2% i en un -1,0%
amb efectes 1 d’octubre de 2008 i 1 d’octubre de 2009, respectivament.
Atès que la Llei 26/09, de 23 de desembre de 2009, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2010 (BOE de 24-12-2009), va establir un increment del tipus impositiu de
l’IVA a partir de l’1 de juliol de 2010.
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a
revisió es van actualitzar en un +2,1% a partir de l’1 d’octubre de 2010, per variació de l’IPC.
Atès que la Junta de Govern, reunida el 27 d’octubre de 2011, va acordar de prorrogar
el contracte de referència, des de l’1 de novembre de 2011 fins al 31 d’octubre de
2012, pels preus unitaris actualitzats i un import total estimatiu d’1.450.847,05 € (18%
d’IVA inclòs), dels quals 1.171.409,37 € corresponien a la Diputació de Barcelona i
279.437,68 € a l’ORGT.

43/102

Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a
revisió es van incrementar en un 3,1% a partir de l’1 d’octubre de 2011, per variació de l’IPC.
Atès que, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 14 de
juny de 2012, es va prorrogar, amb efectes d’1 de novembre de 2012 a 31 d’octubre
de 2013, la vigència de la contractació, pels preus unitaris (18% d’IVA) detallats a
continuació:
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
Preus per extensió tradicional
Extensió Analògica
Xarxa Corporativa
Extensió Digital Normal
Extensió Digital Avançada
Dependències no integrades Extensió Analògica
Extensió Digital Normal
Extensió Digital Avançada
Sistema KIRK
Extensió Digital Avançada
Preus per extensió migrada
Xarxa Corporativa
Extensió Estàndard
Extensió Avançada
Dependències no integrades Extensió Estàndard
Extensió Avançada
Sistema DECT
Extensió Avançada
Preus per extensió
Preu unitari per extensió en cas de trasllat a una altra
seu
Tarifes per consum
Metropolità
Mòbil
Provincial
Interprovincial
Internacional

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

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

i per un import estimatiu de 1.264.096,98 €, més 227.537,40 € en concepte de 18%
d’IVA, dels quals 1.020.184,47 €, més 183.633,20 € en concepte de 18% d’IVA
corresponien a la Diputació de Barcelona i 243.912,20 €, més 43.904,20 € en concepte
de 18% d’IVA a l’Organisme de Gestió Tributaria.
Atès que des de l’1 de setembre de 2012 s’aplica als preus el 21% d’IVA, d’acord amb
la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de setembre, aprovada pel Reial Decret
20/2012, de 13 de juliol.
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a
revisió es van incrementar en un 3,4% a partir de l’1 d’octubre de 2012, per variació de l’IPC.
Atès l’escrit del director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, de data 16
de maig de 2013, la part qual interessa, es transcriu a continuació:
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“En relació al contracte relatiu als Serveis de telecounicació de veu de la Diputació de
Barcelona, LOT 1-Servei de telefonia fixa (expedient núm. 2006/8783), adjudicat a
l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. sol·licitem la pròrroga del mateix des de
l’1 de novembre de 2013 fins que es substanciï la nova contractació del servei, que en
l’actualitat s’està tramitant i que té previst els seus efectes per a l’1 de març de 2014,
per tal de poder garantir la prestació dels serveis de telecomunicació de veu de
telefonia fixa, atesa la necessitat de continuïtat del servei.
La nova contractació es realitzarà mitjançant un procés de compra agregada
conforme a l’acord d’homologació realitzat pel Consorci LOCALRET dels serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors de telecomunicacions. Per la qual
cosa, la Diputació de Barcelona i LOCALRET han signat un Conveni de
col·laboració, que permet la possibilitat d’adherir-se a la contractació agregada dels
serveis de telecomunicacions als municipis, essent una eina més de treball en xarxa
que ofereix la Diputació de Barcleona als seus municipis perquè aquests puguin
millorar la qualitat i eficàcia dels seus serveis així com optimitzar recursos.
L'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni pretèn recollir el conjunt d'ens locals de la
demarcació de Barcelona, atesa la gran expectació del projecte els terminis
inicialment previstos s'estan ampliant, actualment estem recollint les necessitats del
ens locals interessats. La Diputació de Barcelona està coordinant la realització dels
inventaris de les infraestructures dels serveis de comunicació dels diferents
municipis, alhora que analitzant les peticions que presenten les entitats
destinatàries.
Tot i que s'estan aunant esforços entre les parts implicades en aquest procés i
que s'està treballant per intentar respectar els terminis inicialment previstos, tant
l'aportació de documentació, com la singularitat de les diferents necessitats i la
minuciositat que l'estudi individualitzat requeriex, són tasques que poden desviar la
planificació inicialment prevista.
Atesa l'acollida i expectació que està generant aquest procés de compra
agregada entre els ens locals de la demarcáció de Barcelona, i en aras a la
contribució de l'éxit d'aquest projecte, estimem necessari prorrogar aquest
contracte fins que es substanci la nova contractació, que atès l'exposat es
podria desviar de la planificació inicialment prevista.
Per tant, es sol·licita la pròrroga fins que es substanciï la nova contractació que com
a máxim podria perllomgar-se fins al 28 de febrer de 2014.
…/…
El pressupost màxim estimatiu d’aquesta pròrroga és per un import de sis cents
vint-i-quatre mil cent vint-i-set amb setanta-un cèntim (624.127,71) € (21% IVA
inclòs), i la seva imputació correspon al següent detall, desglossat amb el següents
conceptes:
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a) Xarxa Corporativa per un import estimatiu de 519.071,75 € (21% IVA inclòs)
que anirà carregat a l’aplicació pressupostària G/20300/926A0/22200
i
desglossat en les següents anualitats
Any 2013 (novembre/desembre)
Any 2014 (gener /febrer)

265.802,50 €
253.269,25 €

b) ORGT per un import estimatiu de 105.055,96 € (21% IVA inclòs) que anirà
carregat a l’aplicació pressupostària 931 22200 i desglossat en les següents
anualitats
Any 2013 (novembre/desembre)
Any 2014 (gener / febrer)

52.527,98 €.
52.527,98 €

.../...”
Atès que l’article 235.a) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), estableix que és obligació del
contractista, en cas d’extinció normal del contracte, continuar prestant el servei fins
que un altre es faci càrrec de la gestió.
Vist l’apartat 3.1 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Prorrogar, amb efectes d’1 de novembre de 2013, la vigència del contracte
corresponent als Serveis de telecomunicació de veu de la Diputació de Barcelona (lot
1: Servei telefonia fixa), formalitzat en data 3 d’octubre de 2007 amb l’empresa
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU (CIF XXXXXXXX), fins que se substanciï una nova
contractació, pels preus unitaris (21% d’IVA inclòs) detallats a continuació:
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
Preus per extensió tradicional
Extensió Analògica
Xarxa Corporativa
Extensió Digital Normal
Extensió Digital Avançada
Dependències no integrades Extensió Analògica
Extensió Digital Normal
Extensió Digital Avançada
Sistema KIRK
Extensió Digital Avançada

19,670000
29,850000
38,210000
27.470000
46,540000
59,100000
62,070000

Preus per extensió migrada
Xarxa Corporativa
Extensió Estàndard
Extensió Avançada

21,490000
41,780000
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Dependències no integrades

Extensió Estàndard
Extensió Avançada
Extensió Avançada

Sistema DECT
Preus per extensió
Preu unitari per extensió en cas de trasllat a una altra seu
Tarifes per consum
Metropolità
Mòbil
Provincial
Interprovincial
Internacional

32,220000
69,220000
71,030000
167,110000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,001732

i per un import estimatiu de 515.808,02 €, més 108.319,69 € en concepte de 21%
d’IVA, dels quals 428.984,92 €, més 90.086,82 € en concepte de 21% d’IVA
corresponen a la Diputació de Barcelona i 86.823,10 €, més 18.232,86 € en concepte
de 21% d’IVA a l’Organisme de Gestió Tributaria, d’acord amb l’informe del director de
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, de data 16 de maig de 2013, i de
conformitat amb l’article 235.a) del ROAS.
Segon.- Aprovar la despesa generada per la pròrroga de referència, estimada en
624.127,71 € (21% d’IVA inclòs), segons el següent detall:
- Xarxa Corporativa, per un import estimatiu de 519.071,75 € (21% IVA inclòs):
265.802,50 € (21% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300.926A0.22203 de 2013
253.269,25 € (21% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300.926.222 de 2014
- ORGT, per un import estimatiu de 105.055,96 € (21% IVA inclòs):
52.527,98 € (21% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 22203 de 2013
52.527,98 € (21% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 222 de 2014
tot tenint en compte que els preus subjectes a revisió s’actualitzaran d’acord amb les
condicions de la contractació.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa contractista, amb domicili a XXX,
XXX (XXXXX), per al seu coneixement i efectes.
16.- Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació
de veu de la Diputació de Barcelona (Lot 2 Serveis comunicacions mòbils)
formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb NIF A78923125, corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que es va adjudicar la contractació relativa als serveis de telecomunicació de veu
de la Diputació de Barcelona (lot 2: Serveis comunicacions mòbils) per acord del Ple
de data 13 de setembre de 2007, mitjançant concurs, a l’empresa TELEFÓNICA
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MÓVILES ESPAÑA, SAU (CIF XXXXXXXX), amb vigència des de l‘1 de novembre
2007 a 31 d’octubre de 2011, pels preus unitaris oferts i un import total estimatiu
1.832.000 € (IVA inclòs), dels quals 1.760.000 € corresponien a la Diputació
Barcelona i 72.000 € a l’Organisme de Gestió Tributaria (ORTG), i que es
formalitzar mitjançant contracte en data 3 d’octubre de 2007.

de
de
de
va

Atès que, d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, el contracte de referència es regeix pel
Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (TRLCAP).
Atès que la clàusula 1e) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la
contractació de referència estableix que “el contracte tindrà una durada de quatre anys
i serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència,
incloses les pròrrogues, pugui excedir de sis anys”.
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a
revisió (tots llevat tarifes per consum) es van actualitzar en un +6,2% i en un -1,0%
amb efectes 1 d’octubre de 2008 i 1 d’octubre de 2009, respectivament.
Atès que per decret, de data 9 de març de 2010, es va aprovar una ampliació de
132.837,43 € (16% d’IVA inclòs) en la despesa prevista per a la corporació.
Atès que la Llei 26/09, de 23 de desembre de 2009, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2010 (BOE de 24-12-2009), va establir un increment del tipus impositiu de
l’IVA a partir de l’1 de juliol de 2010.
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a
revisió es van actualitzar en un +2,1% a partir de l’1 d’octubre de 2010, per variació de
l’IPC.
Atès que per decret de data 15 de febrer de 2011, tot actualitzant el nombre de
terminals existents, es va tornar a ampliar la despesa generada per la Diputació, en
aquest cas en 25.000 € (18% d’IVA inclòs).
Atès que la Junta de Govern, reunida el 27 d’octubre de 2011, va acordar de prorrogar
el contracte de referència, des de l’1 de novembre de 2011 fins al 31 d’octubre de
2012, pels imports unitaris (18% d’IVA inclòs) actualitzats i un import total estimatiu de
741.304,99 € (18% d’IVA inclòs), dels quals 682.654,40 € corresponien a la Diputació
de Barcelona i 58.650,59 € a l’ORGT.
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a
revisió es van incrementar en un 3,1% a partir de l’1 d’octubre de 2011, per variació de l’IPC.
Atès que, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 30 de
maig de 2012, es va prorrogar, amb efectes d’1 de novembre de 2012 a 31 d’octubre
de 2013, la vigència de l’esmentada contractació, pels preus unitaris (18% d’IVA)
detallats a continuació:
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TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU
Quota mensual
per extensió (€)
Preus
Consum mínim
Blackberry
UMTS/HSDPA (100 Mb
Inclosos en quota)
Tarifes per consum

5,230000
30,050000
15,660000
Preu / segon

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

0
0

Preu / segon amb
descompte
0,000000
0,000000

0

0,000000

0

0,000000

0
0
0
0
0
0
% descompte
0

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

% descompte

i per un import estimatiu de 638.995,73 €, més 115.019,23 € en concepte de 18%
d’IVA, dels quals 583.489,42 €, més 105.028,10 € en concepte de 18% d’IVA
corresponien a la Diputació de Barcelona i 55.506,31 €, més 9.991,13 € en concepte
de 18% d’IVA a l’Organisme de Gestió Tributaria.
Atès que des de l’1 de setembre de 2012 s’aplica al preu el 21% d’IVA, d’acord amb la
modificació de la Llei 37/1992, de 28 de setembre, aprovada pel Reial Decret 20/2012,
de 13 de juliol.
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a
revisió es van incrementar en un 3,4% a partir de l’1 d’octubre de 2012, per variació de
l’IPC.
Atès l’escrit del director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, de data 16
de maig de 2013, la part que interessa del qual, es transcriu a continuació:
“En relació al contracte relatiu als Serveis de telecounicació de veu de la Diputació
de Barcelona, LOT 2-Serveis de comunicacions mòbils (expedient núm.
2006/8783), adjudicat a l’empresa TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU.
sol·licitem la pròrroga del mateix des de l’1 de novembre de 2013 fins que es
substanciï la nova contractació del servei, que en l’actualitat s’està tramitant i que té
previst els seus efectes per a l’1 de març de 2014, per tal de poder garantir la
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prestació dels serveis de telecomunicació de veu de telefonia fixa, atesa la
necessitat de continuïtat del servei.
La nova contractació es realitzarà mitjançant un procés de compra agregada
conforme a l’acord d’homologació realitzat pel Consorci LOCALRET dels serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors de telecomunicacions. Per la qual
cosa, la Diputació de Barcelona i LOCALRET han signat un Conveni de
col·laboració, que permet la possibilitat d’adherir-se a la contractació agregada dels
serveis de telecomunicacions als municipis, essent una eina més de treball en xarxa
que ofereix la Diputació de Barcleona als seus municipis perquè aquests puguin
millorar la qualitat i eficàcia dels seus serveis així com optimitzar recursos.
L'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni pretèn recollir el conjunt d'ens locals de la
demarcació de Barcelona, atesa la gran expectació del projecte els terminis
inicialment previstos s'estan ampliant, actualment estem recollint les necessitats del
ens locals interessats. La Diputació de Barcelona està coordinant la realització dels
inventaris de les infraestructures dels serveis de comunicació dels diferents
municipis, alhora que analitzant les peticions que presenten les entitats
destinatàries.
Tot i que s'estan aunant esforços entre les parts implicades en aquest procés i
que s'està treballant per intentar respectar els terminis inicialment previstos, tant
l'aportació de documentació, com la singularitat de les diferents necessitats i la
minuciositat que l'estudi individualitzat requeriex, són tasques que poden desviar la
planificació inicialment prevista.
Atesa l'acollida i expectació que està generant aquest procés de compra
agregada entre els ens locals de la demarcáció de Barcelona, i en aras a la
contribució de l'éxit d'aquest projecte, estimem necessari prorrogar aquest
contracte fins que es substanci la nova contractació, que atès l'exposat es
podria desviar de la planificació inicialment prevista.
Per tant, es sol·licita la pròrroga fins que es substanciï la nova contractació que com
a máxim podria perllongar-se fins al 28 de febrer de 2014.
.../...
El pressupost màxim estimatiu d’aquesta pròrroga és per un import de cent
noranta-cinc mil set-cents trenta-sis euros amb seixanta-quatre cèntims
(195.736,64) € (21% IVA inclòs), i la seva imputació correspon al següent detall,
desglossat amb el següents conceptes:
a) Xarxa Corporativa per un import estimatiu de 173.034,52 € (21% IVA inclòs)
que anirà carregat a l’aplicació pressupostària G/20300/926A0/22200 i
desglossat en les següents anualitats
Any 2013 (novembre/desembre)
Any 2014 (gener /febrer)

86.517,26 €
86.517,26 €
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b) ORGT per un import estimatiu de 22.702,12 € (21% IVA inclòs) que anirà
carregat a l’aplicació pressupostària 931 22200 i desglossat en les següents
anualitats
Any 2013 (novembre/desembre)
Any 2014 (gener / març)

11.351,06 €.
11.351,06 €

.../...”
Atès que l’article 235.a) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), estableix que és obligació del
contractista, en cas d’extinció normal del contracte, continuar prestant el servei fins
que un altre es faci càrrec de la gestió.
Vist l’apartat 3.1 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Prorrogar, amb efectes d’1 de novembre de 2013, la vigència del contracte
corresponent als Serveis de telecomunicació de veu de la Diputació de Barcelona (lot
2: Serveis comunicacions mòbils), formalitzat en data 3 d’octubre de 2007 amb
l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU (CIF XXXXXXXX), fins que se
substanciï una nova contractació, pels preus unitaris (21% d’IVA) detallats a
continuació:
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU
Quota mensual per
extensió (€)
Preus
Consum mínim
Blackberry
UMTS/HSDPA
(100
Inclosos en quota)

5,540000
31,870000
Mb

Tarifes per consum
A mòbil corporatiu
A fix corporatiu.
A mòbil no corporatiu
operador adjudicatari
A mòbil no corporatiu altres
operadors.
A fix nacional
Rebudes en itinerancia

16,600000

0,000000
0,000000

0
0

Preu / segon amb
descompte
0,000000
0,000000

0,000000

0

0,000000

0,000000

0

0,000000

0,000000
0,004486

0
0

0,000000
0,004600

Preu / segon % descompte
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En itinerancia
Internacional
Missatge a Mòbils
UMTS/HSDPA Preu /Mb
Tarifa
Establiment de trucada

0,014485
0
0,005056
0
0,118000
0
0,472000
0
Preu/trucada % descompte
0,208951
0

0,014854
0,005184
0,012100
0,484000
Preu / trucada
0,221548

i per un import estimatiu de 161.765,82 €, més 33.970,82 € en concepte de 21% d’IVA,
dels quals 143.003,74 €, més 30.030,78 en concepte de 21% d’IVA corresponen a la
Diputació de Barcelona i 18.762,08 €, més 3.940,04 € en concepte de 21% d’IVA a
l’Organisme de Gestió Tributaria, d’acord amb l’informe del director de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius, de data 16 de maig de 2013, i de conformitat amb
l’article 235.a) del ROAS.
Segon.- Aprovar la despesa generada per la pròrroga de referència, estimada en
195.736,64 € (21% d’IVA inclòs), segons els següent detall:
- Xarxa Corporativa, per un import estimatiu de 173.034,52 € (21% d’IVA inclòs):
86.517,26 € (21% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300.926A0.22200 de 2013
86.517,26 € (21% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300.926.222 de 2014
- ORGT, per un import estimatiu de 22.702,12 € (21% d’IVA inclòs):
11.351,06 € (21% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 22200 de 2013
11.351,06 € (21% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 222 de 2014
tot tenint en compte que els preus subjectes a revisió s’actualitzaran d’acord amb les
condicions de la contractació.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa contractista, amb domicili a XXX,
XXX, (XXXXX), per al seu coneixement i efectes.
Servei de Programació
17.- Dictamen que proposa la rectificació de l'error material detectat en el
redactat de les propostes de millores presentades pel Banco de Sabadell
S.A., entitat adjudicatària del procés de selecció per formalitzar 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:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 25 d’abril de 2013, va
acordar seleccionar el Banco de Sabadell, SA, per formalitzar l’acció concertada del
programa de crèdit local, per resultar l’oferta econòmicament més avantatjosa un cop
finalitzat el procediment de selecció corresponent.
En data 19 de juny de 2013 (Reg. d’entrada núm. 1300041537) s’ha presentat un
escrit del Banco de Sabadell S:A, en què expressament es reconeix que en l’esmentat
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document, concretament, en l’apartat 2.b que fa referència a la línea de préstec de
6.000.000 € de finançament als ajuntaments amb els plans de sanejament autoritzats
per la Generalitat, la comissió d’obertura que s’establia era de 0,60 €, quan el que
realment volia dir era 0,60%. Prova d’això és que en la millora de l’apartat 2.a, es diu
expressament “0,60%”. Així mateix, en totes les millores referents a l’apartat 1 “de
tresoreria”, quan parla de la comissió d’obertura sempre s’utilitza un percentatge,
concretament el 0,10% en els apartats 1.a, 1.b i 1.d, i el 0,15% en els apartats 1.c i
1.e.
Vist l’informe emès pel Director de Serveis de Planificació Econòmica de data 20 de
juny de 2013, que expressament assenyala que dita rectificació no modificaria en cap
manera l’adjudicació a favor del Banco de Sabadell, S.A. i que es tracta d’un simple
error mecanogràfic, que pot ser rectificat en qualsevol moment per l’administració
pública, bé d’ofici o a instància de l’interessat.
Es proposa fer l’esmentada rectificació de conformitat amb l’art. 105.2 de la L 30/92,
de 26 de novembre.
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.- Rectificar l’error material detectat i en conseqüència, modificar l’acord primer
de la Junta de Govern, de data 25 d’abril de 2013 (167/13) pel qual es selecciona
l’entitat financera BANCO 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, en el sentit següent:
On diu:
“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.”
Ha de dir:
“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 0,60%, un diferencial Euribor
del 4,75% i pagaments mensuals. Amb aportació per part del
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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.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i notificar-ho a
l’entitat seleccionada Banco de Sabadell S.A..
Tercer.- Donar compte al Ple dels presents acords, per al seu coneixement.
18.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Obres Pou Pineda
Riells” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Bigues i
Riells.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Bigues i Riells, presentada
en data 16/5/2013 per finançar la inversió “Obres Pou Pineda Riells” 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:

54/102

Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Bigues i Riells
Obres Pou Pineda Riells
175.000 €
0%
10
27/2013

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.
19.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
seixanta mil (160.000) € per a finançar l’actuació local “Adquisició núm. U Local
Comercial c/ Sant Mateu 17” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 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 Sant Joan de Vilatorrada,
presentada en data 10/05/2013 per finançar la inversió “Adquisició entitat U. Local
comercial c/ Sant Mateu, 17” 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, 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.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Adquisició entitat U. Local comercial c/ Sant
Mateu, 17”
160.000 €
0%
10
26/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent seixanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
20.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Drenatge Ctra. EspoiaPinedes” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de la Torre
de Claramunt.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Torre de Claramunt,
presentada en data 17/5/2013 per finançar la inversió “Drenatge Ctra. Espoia-Pinedes”
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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Torre de Claramunt
Drenatge Ctra. Espoia-Pinedes
150.000 €
0%
10
28/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta 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.
21.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Pla sanejament
2011/14” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Vilanova
del Vallès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
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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 Vilanova del Vallès,
presentada en data 1/3/2013 per finançar la inversió “Pla sanejament 2011/14” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vilanova del Vallès
Pla sanejament 2011/14
175.000 €
0%
10
4/2013

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.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
22.- Dictamen que proposa aprovar un conveni d’autorització d’ús d’un espai a
l’Edifici 15 de l’Escola Industrial, a favor del Consorci Escola Industrial de
Barcelona, per al desenvolupament del projecte “EUETIB e-teaching Racing”.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
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Vist que la Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici 15 del Recinte de l’Escola
Industrial, ubicat a Barcelona i delimitat pels carrers Comte d’Urgell, Paris, Viladomat i
Rosselló, que consta a l’Inventari de Béns d’aquesta Corporació amb el codi d’actiu
F000908, amb naturalesa jurídica de bé de domini públic.
Vist que el Consorci Escola Industrial de Barcelona sol·licita formalment a la Diputació
de Barcelona, poder disposar d’un espai on desenvolupar el projecte “EUETIB eteaching Racing”, mitjançant el qual un equip d’estudiants de l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona presenta a la competició automobilística
“Formula Student” un prototip de cotxe de carreres.
Vist que el Consorci Escola Industrial de Barcelona és una entitat pública amb
personalitat jurídica pròpia formada per la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de
Catalunya.
Vist que la finalitat general del Consorci és el sosteniment i la gestió dels centres
docents d’ensenyament superior universitari de titularitat pròpia o de les entitats
consorciades i la seva integració si s’escau al sistema universitari públic de Catalunya.
Vist que actualment el Consorci Escola Industrial de Barcelona està ocupant l’edifici 12
i dues aules de la planta baixa de l’edifici 15 del Recinte de l’Escola Industrial.
Vist que la Diputació de Barcelona té un aula disponible a la planta baixa de l’edifici 15
amb una superfície construïda de 242,72 m2, i que aquest espai no es preveu que
sigui ocupat per cap servei o departament d’aquesta Corporació.
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de
dates 2 i 3 de maig de 2013, respectivament.
Atès que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local
confereix a les diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme
tasques de suport i col·laboració amb altres administracions, especialment en l’àmbit
local, per a la consecució de finalitats d’interès comú. Aquesta voluntat ha quedat
palesa en nombrosos acords i convenis, així com en diferents activitats realitzades per
la pròpia Corporació.
Atès el què disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota
classe de béns.
Atès que segons l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en les relacions recíproques entre les diferents
administracions aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç
compliment de les seves activitats, en relació amb l’article 10 de la mateixa norma i en
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relació, així mateix, amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’article 107 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Atès que segons l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques, s’estableix que les Administracions
Públiques ajustaran les seves relacions recíproques en matèria patrimonial al principi
de lleialtat institucional, observant entre altres obligacions les de cooperació i
assistència, i que segons l’article 186, no bàsic, s’estableix la possibilitat de celebrar
convenis amb altres Administracions públiques o amb persones jurídiques de dret
públic o de dret privat que pertanyin el sector públic, amb el fi d’ordenar les relacions
de caràcter patrimonial.
Atès el que disposen en els article 90 i 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques, a on s’estableix el procediment
d’adjudicació directa pel que respecta a les autoritzacions sobre béns de domini públic,
en relació a la resta del Capítol I del Títol IV de la mateixa norma, que regula la
utilització dels béns i drets de domini públic.
Vist l’apartat 3.2 lletra f) 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.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar una minuta de conveni d’autorització d’ús, a favor del Consorci
Escola Industrial de Barcelona, d’un aula a la planta baixa de l’edifici 15 del Recinte de
l’Escola Industrial de Barcelona situat en aquest municipi, propietat de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI ESCOLA
INDUSTRIAL DE BARCELONA PER A L’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’UN ESPAI A LA
PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI 15 DE L’ESCOLA INDUSTRIAL I REGULACIÓ DELS
DRETS I OBLIGACIONS RECÍPROQUES
ENTITATS QUE INTERVENEN:
D’una part, l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, actuant en nom i
representació d’aquesta, en virtut de les facultats que li són conferides, assistit per la Sra.
Júlia Fajardo García, en qualitat de Secretària delegada en l’àmbit de la Direcció de Serveis
de Planificació Econòmica, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència
de la Corporació de 2 de maig de 2012 (núm. 3538/2012), publicat al BOPB de 16 de maig
de 2012.
I d’altra part, el CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA, actuant en nom i
representació d’aquest, en virtut de les facultats que li són conferides.
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Actuen cadascun d’ells en nom de les institucions esmentades respectivament, es
reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per aquest acte i
MANIFESTEN QUE:
La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici 15 del Recinte de l’Escola Industrial,
ubicat a Barcelona i delimitat pels carrers Comte d’Urgell, París, Viladomat i Rosselló, i que
consta a l’Inventari de Béns d’aquesta Corporació amb el codi d’actiu F000908, amb
naturalesa jurídica de bé de domini públic.
El Consorci Escola Industrial de Barcelona ha sol·licitat formalment a la Diputació de
Barcelona , poder disposar d’un espai on desenvolupar el projecte “EUETIB e-teaching
Racing” mitjançant el qual un equip d’estudiants de l’Escola Universitària d’Enginyeria
Tècnica Industrial de Barcelona presenta a la competició automobilística “Formula Student”
un prototip de cotxe de carreres.
El Consorci Escola Industrial de Barcelona és una entitat pública amb personalitat jurídica
pròpia formada per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Comissionat per a Universitats
i Recerca del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.
La finalitat general del Consorci és el sosteniment i la gestió dels centres docents
d’ensenyament superior universitari de titularitat pròpia o de les entitats consorciades i la
seva integració si s’escau al sistema universitari públic de Catalunya.
Actualment el Consorci Escola Industrial de Barcelona està ocupant l’edifici 12 i dues aules
de la planta baixa de l’edifici 15 del Recinte de l’Escola Industrial.
La Diputació de Barcelona té un aula disponible a la planta baixa de l’edifici 15 amb una
superfície construïda de 242,72 m2, aquest espai no es preveu que sigui ocupat per cap
servei o departament d’aquesta Corporació.
Com a conseqüència dels antecedents exposats, reconeixent-se plena capacitat per aquest
acte, acorden subscriure un Conveni d’acord amb els següents,
PACTES:
Primer.- Objecte
És objecte d’aquest conveni regular l’autorització d’ús al Consorci Escola Industrial de
Barcelona, d’una aula a la planta baixa de l’edifici 15 del Recinte de l’Escola Industrial, amb
2
una superfície construïda de 242,72 m , edifici inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació
com a bé de domini públic, codi d’actiu F000908 del recinte de l’Escola Industrial, segons
plànol que s’adjunta com annex.
L’autorització d’ús del referit espai és per tal de disposar d’un espai a on desenvolupar el
projecte “EUETIB e-teaching Racing”, mitjançant el qual un equip d’estudiants de l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona presenta un prototip de cotxe de
carreres a la competició automobilística “Formula Student”.
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Segon.- Contraprestació econòmica
La present autorització d’ús és gratuïta, de manera que no es fixa cap contraprestació
econòmica.
Tercer.- Destinació
El Consorci Escola Industrial de Barcelona destinarà l’aula objecte d’aquesta autorització
d’ús al desenvolupament del projecte educatiu “EUETIB e-teaching Racing”.
En cas que el Consorci Escola Industrial de Barcelona utilitzi per a destí diferent a l’indicat
en el paràgraf anterior l’espai objecte d’autorització d’ús tornarà a la possessió i lliure
disposició de la Diputació de Barcelona, quedant sense efecte el present conveni, sense
necessitat de preavís o requeriment previ de cap mena.
Quart.- Termini, vigència i eficàcia del conveni
El present conveni restarà vigent per al període 1 de juliol de 2013 a 30 de juny de 2014, i
es prorrogarà automàticament per un any més, per al període comprès entre l’1 de juliol de
2014 i el 30 de juny de 2015, si cap de les parts manifesta la seva disconformitat en el
termini anterior a dos mesos abans del seu venciment.
Cinquè.- Despeses
El Consorci Escola Industrial de Barcelona assumirà totes les despeses que puguin originarse amb motiu d’impostos, tributs, contribucions i altres gravàmens, reparacions ordinàries i
extraordinàries, i despeses generals, com ara neteja, manteniment, vigilància,
subministraments continus, etc., de l’espai objecte d’autorització d’ús.
Sisè.- Subministraments continus
Aquest espai objecte de l’autorització d’ús disposa de:
 Subministrament elèctric amb pòlissa CUPS: ES0031405472438008ASOF, contracte
ATR:45749031 de potència 35 kW de titularitat de la Diputació de Barcelona.
 Subministrament d’aigua amb pòlissa núm. 36153 i manteniment MUSA D126453-30 de
titularitat de la Diputació de Barcelona.
Les despeses de subministraments continus aniran a càrrec del Consorci Escola Industrial
de Barcelona i es liquidaran trimestralment. Si el Consorci Escola Industrial de Barcelona no
pogués contractar directament el subministrament, o bé si es tractés d’un subministrament
no individualitzable, la Diputació de Barcelona abonarà l’import corresponent i amb
posterioritat passarà al Consorci Escola Industrial de Barcelona nota de càrrec per aquest
concepte. Per poder medir el consum corresponent el Consorci Escola Industrial de
Barcelona instal·larà un aparell de mesura.
Setè.- Limitacions
El Consorci Escola Industrial de Barcelona no podrà arrendar, cedir o traspassar de
qualsevol altra forma o amb objecte diferent del previst, els espais objecte del present
conveni ni els drets que se li atorguen en el mateix.
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Vuitè.- Obres i instal·lacions
El Consorci Escola Industrial de Barcelona no podrà fer cap tipus d’obra de manteniment o
estructural en l’espai objecte de l’autorització d’ús, fora de petites reparacions de
manteniment d’instal·lacions, sense l’autorització expressa de la Diputació de Barcelona.
Aquesta autorització requerirà sol·licitud prèvia acompanyada de memòria o projecte
d’obres, que haurà de ser informada per la Subdirecció d’Edificació de la Corporació i, en tot
cas, la realització dels treballs anirà a càrrec del Consorci Escola Industrial de Barcelona .
En qualsevol cas aniran per compte i càrrec del Consorci Escola Industrial de Barcelona els
costos relatius a les llicències d’activitat i d’obres que sigui necessari tramitar.
Per tal d’adaptar l’espai a les seves necessitats el Consorci Escola Industrial de Barcelona
es compromet a realitzar les següents intervencions:
- Reparar les parets de cops i humitats
- Instal·lar rampa per eliminar les barreres arquitectòniques a la porta d’accés
- Reparació de la fusteria de les portes i finestres
- Tapiat de les escales que accedeixen al primer pis amb panells de DM fins a una alçada
de tres metres
- Pintura
- Instal·lació elèctrica per alimentar els punts dels quadres principals de l’edifici 15 a una
alçada de 3,5 mts. d’alçada
- Instal·lació de tres punts d’aigua amb rentamans.
- Nova xarxa de sanejament que es connectarà a l’existent i que inclourà la recollida de
condensats.
- Instal·lació de dues màquines compactes de clima de finestra. Per no afectar l’estètica de
la façana en el moment de revertir l’espai a la Diputació de Barcelona es reposaran les
peces de les finestres afectades.
- Nova distribució d’aire comprimit aprofitant l’actual instal·lació de tres punts de consum
d’aire comprimit i una unitat de manteniment per expulsar la humitat. Les preses d’aire
seran de tipus ràpid.
- Instal·lació de sis punts de xarxa per donar servei d’internet i telefonia al nou espai, des del
rack de comunicacions que es troba a l’edifici 15.
Si com a conseqüència de les reposicions i reparacions efectuades objecte d’aquestes
intervencions es provoquessin danys, els mateixos aniran a càrrec del Consorci Escola
Industrial de Barcelona.
Novè.- Reversió d’obres i millores
En el moment de resolució del conveni, o a la finalització temporal del mateix, els espais
cedits d’acord amb el present conveni revertiran a la Diputació de Barcelona juntament amb
totes les obres, instal·lacions i millores efectuades.
Desè.- Provisió de material
El Consorci Escola Industrial de Barcelona proveirà tot el mobiliari i estris necessaris per al
desenvolupament de les seves activitats, i el retirarà en un termini no superior als trenta dies
després de l’extinció del conveni o finalització temporal del mateix, passats els quals
s’entendrà que tot allò no retirat resta en benefici i propietat de la Diputació de Barcelona.
Si la Diputació de Barcelona hagués de retirar l’esmentat mobiliari i estris, girarà nota de
càrrec de la despesa ocasionada al Consorci Escola Industrial de Barcelona.
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Onzè.- Responsabilitats
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de tipus
administrativa, civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en l’espai objecte
d’autorització al Consorci Escola Industrial de Barcelona.
Dotzè.- Rescabalament de danys
El Consorci Escola Industrial de Barcelona rescabalarà a la Diputació de Barcelona l’import
dels danys i perjudicis que es poguessin produir en les persones, els béns i els espais
objecte del present conveni, quan hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les
activitats que s’hi desenvolupen, sense perjudici que pugui reclamar aquest import contra
els causants directes dels danys.
Tretzè.- Pòlissa d’assegurança
Amb aquesta finalitat, el Consorci Escola Industrial de Barcelona contractarà o inclourà a les
seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials a l’espai objecte
d’aquesta autorització d’ús per tal de cobrir els danys que per determinades causes es
puguin produir, i haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona certificat de la companyia
asseguradora acreditant l’esmentada cobertura.
Catorzè.- Causes d’extinció del conveni
A més dels supòsits d’extinció legalment previstos, el conveni s’extingirà:
a) Per l’incompliment de les condicions establertes als presents pactes.
b) Per la destinació dels espais objecte d’autorització d’ús a finalitats que es considerin
inadequades o suposin un perill per l’estat de l’immoble, supòsit en el qual revertiran de
forma automàtica a la Diputació de Barcelona.
Quinzè.- Naturalesa del conveni
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb exclusió de
qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i contenciós
administratiu amb competència a la província de Barcelona.
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.”

Segon.- Facultar al President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies per a la signatura del conveni objecte del punt anterior.
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats, als efectes escaients.
23.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten
a l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diferents entitats i
Ajuntaments.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
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Amb motiu de l’escrit de data 17 d’abril de 2013, enviat a aquesta Oficina des de la
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica d’aquesta Corporació, s’inicia la
tramitació de l’expedient administratiu oportú per a la cessió de diversos béns
informàtics per haver quedat obsolets.
Vistos la Memòria i l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 3 i 6 de maig, respectivament.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 7 de
maig de 2013, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva
declaració simultània com a efectes no utilitzables.
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu
grau d’obsolescència.
Atès que diferents entitats i Ajuntaments s’han mostrat interessats en els esmentats
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en
el registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris
per a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades per al Ple
de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Vist l’apartat 3.2. 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. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats i
Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord
amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic
de “baixa per cessió”.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a diferents entitats i
Ajuntaments, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que
s’acompanya.
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de les entitats i ajuntaments indicats, que haurà de ser notificada a
la Diputació de Barcelona.
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Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Comerç Urbà
24.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats sense afany de lucre representatives del sector comercial i
de serveis, any 2013, per un import total de cent quaranta-dos mil (142.000) €.- 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:
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en
endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació
del Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al
present any, des del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de Comerç de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació es vol fomentar projectes/activitats
d’interès públic o social que tinguin per finalitat treballar per la cohesió social,
econòmica i territorial i desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada
dels serveis en tot l’àmbit provincial.
Atès que la Diputació de Barcelona vol donar continuïtat a l’atorgament d’ajuts
econòmics a favor d’entitats sense finalitat de lucre, en aquest cas, en l’àmbit del
comerç urbà i, concretament, per a la promoció d’actuacions conseqüència de
l’associacionisme comercial existent als municipis de la província.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent
quaranta-dos mil (142.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/30301/431A0/48900 del pressupost de l’exercici 2013.
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Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les bases
reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents bases reguladores i de la convocatòria s’ajusta a
allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i
14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.
Vists els apartats 3.3.b i 3.3.e de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i d’atribucions del 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 dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat treballar per la
cohesió social, econòmica i territorial i desenvolupar accions per a la prestació integral
i adequada dels serveis en tot l’àmbit provincial per a l’exercici 2013, el text íntegre de
les quals és el següent:
“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS SENSE
AFANY DE LUCRE REPRESENTATIVES DEL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS,
ANY 2013
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2013/5183
1.- Objecte
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de
Barcelona a través del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de Comerç de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació destinades a finançar activitats realitzades
per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu:
 La millora del teixit comercial urbà.
 El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.
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2.- Finalitat de les subvencions
El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació activa
del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com dels agents
que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial,
les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis i, en aquesta
línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació del teixit
associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l’àmbit del comerç urbà.
És per això que es considera oportú donar suport a les actuacions portades a terme pels
ens locals, en la millora de l’activitat comercial del seu àmbit territorial, mitjançant el
recolzament a les actuacions promogudes per les entitats representatives del sector
comercial envers el manteniment, consolidació i millora de l’oferta comercial i dels serveis
prestats a la ciutadania en el marc de les línies generals dissenyades per l’ens local.
D’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes
subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
 Treballar per la cohesió social, econòmica i territorial.
 Desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada dels serveis en tot l’àmbit
territorial provincial.
3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes Bases, s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades durant el període d’1 de gener de 2013 a 31 de desembre de
2013.
4.- Requisits dels beneficiaris/àries
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents
condicions:
 Ser una entitat privada sense afany de lucre, en concret, associacions, federacions,
confederacions, agrupacions i altres entitats d’àmbit territorial que representin els
operadors comercials i de serveis, inscrites al registre públic corresponent.
 Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona.
 Desenvolupar llur activitat principalment a la província de Barcelona.
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent.
5.- Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció (model normalitzat) caldrà adjuntar la documentació següent:
1)
2)

Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
Escriptura de constitució o Estatuts.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)

Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
Acreditació de la inscripció registral de l’entitat.
Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària, d’acord amb el model normalitzat (annex 3).
Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (annex 3).
Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat (annex 3).
Memòria de les activitats a realitzar per a les que es demana la subvenció, d’acord amb
el model normalitzat (annex 1).
Pressupost previst per a les activitats per les que es demana la subvenció, d’acord amb
el model normalitzat (annex 2).
Programa anual d’actuacions previstes per l’entitat, contemplant els apartats següents:
detall de les accions previstes, calendari, objectius i pressupost individualitzat. Nombre
total d’associats/des i quota anual i derrames previstes per l’any 2013, identificant
l’activitat concreta per a la que sol·liciten la subvenció.
Ofici del regidor competent en matèria de comerç conforme el Programa anual
d’actuacions de l’entitat peticionaria s’adequa a la política comercial municipal.
Altra documentació: Indicadors de seguiment de les actuacions portades a terme per
l’entitat.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des de
l’endemà de la publicació de les presents Bases i de la convocatòria única al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat. Només es podrà presentar
una sol·licitud per entitat sol·licitant.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2013
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
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7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
reguladores serà el de concurrència competitiva.
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada (la valoració tindrà
un màxim de 100 punts):
1) Programa d’actuacions, fins a un màxim de 45 punts desglossats de la manera següent:
a. Grau d’adequació de l’actuació sol·licitada a les necessitats objectives del territori i la
justificació del seu plantejament (fins a un màxim de 25 punts).
b. Complementarietat de l’actuació sol·licitada respecte el programa general de l’entitat
(fins a un màxim de 20 punts).
2) Implicació econòmica dels associats/ades en el finançament del Programa d’actuacions
presentat (fins a un màxim de 20 punts).
3) Representativitat de l’entitat sol·licitant respecte als establiments existents en el seu
àmbit territorial (fins a 20 punts).
4) Concertació público-privada: grau de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat sol·licitant
en el disseny i implementació de les polítiques comercials locals (fins a 10 punts).
5) Existència d’un sistema d’indicadors de seguiment implementat (fins a 5 punts).
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2013 per a la concessió de les
subvencions regulades en les presents Bases reguladores serà de cent quaranta dos mil
(142.000) € i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30301/431A0/48900 del
pressupost vigent de la Corporació.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
11.- Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà de forma
proporcional als punts assignats entre els/les sol·licitants.
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L’import individualitzat de la subvenció podrà arribar al 100% del seu cost atesa la dificultat
de finançament de les entitats i atesa la necessitat d’incentivar la realització d’actuacions
que consolidin i enforteixin el teixit comercial urbà.
L’import màxim total de cada subvenció no superarà els vint mil (20.000) €.
12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents Bases serà el Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis
de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:







El Diputat delegat de Comerç que presidirà la Comissió.
Un representant de la Presidència de la Corporació.
La coordinadora en Matèria de Comerç.
La cap del Servei de Comerç Urbà.
La cap de la Secció Tècnica de Comerç Urbà.
Dos/dues tècnics/ques superiors de Comerç, un/a dels/les quals actuarà també com a
secretari/ària i elaborarà l’acta.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
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14.- Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir
de la recepció de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves
objeccions.
15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents Bases.
2) Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3) El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
16.- Despeses subvencionables
Es consideraran despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta convocatòria,
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i
s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en aquestes Bases, com ara, les
realitzades per a:
 La captació i fidelització de clientela.
 La captació i fidelització d’operadors comercials.
 L’assessorament extern per a la millora de la imatge interna i externa dels establiments
associats.
 La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels
associats/des.
 L’elaboració de campanyes de comunicació, d’elements de comunicació i de lloguer
d’espais publicitaris a mitjans de comunicació.
 Assessorament extern per a la implementació de tecnologies que millorin la comunicació
i la prestació de serveis a la clientela i als associats/des, i/o la presència a les xarxes
telemàtiques dels establiments associats.
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En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents:







L’IVA quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo.
Sous i salaris, dietes i manutenció.
Adquisició, lloguer, muntatge i manteniment de béns materials i equipaments.
Les despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.
Els patrocinis i premis.
Les activitats d’animació quan més de la meitat dels establiments associats romanguin
tancats.

17.- Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost
d’execució no superi el límit del 50% del cost total de l’activitat.
18.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
19.- Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de marc de
2014.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2013, i
revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1) Memòria de l’actuació, justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents Bases, així com de les activitats realitzades, amb els indicadors de seguiment
mesurables, i els resultats obtinguts.
2) Memòria econòmica, justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1) S’haurà de justificar, com a mínim, una despesa per un import igual al de la subvenció
concedida.
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
3) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a l’activitat
objecte de la subvenció realitzada durant el període d’execució i hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
4) En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del seu cost de
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació
aprovada, el pagament s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
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5) En cas que es facilitin dades de caràcter personal dels professionals d’assessorament i
formació caldrà haver-los informat de la cessió de les seves dades a la Diputació de
Barcelona per a la corresponent justificació.
20.- Deficiències en la justificació
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
21.- Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents Bases.
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats, excepte en els supòsits en que la subvenció arribi al
100% del cost de l’activitat. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la
mateixa finalitat no podrà superar el cost total l’activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
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24.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes Bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:
 Inferiors a tres mil (3.000) € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
 Superiors a tres mil (3.000) € en el Butlletí Oficial de la Província.
25.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució de l’activitat, amb la presència de la marca corporativa de la Diputació en un
lloc preferencial en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
26.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per incompliment
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la
normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
27.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
28.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
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29.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.
30.- Protecció de dades
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de complir els requeriments previstos en la normativa
vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD),
específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de
fitxers sempre que ostentin la condició de Responsable del fitxers de les dades personals a
tractar en el decurs dels treballs.
2.- Els/les beneficiaris/àries facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la
despesa que s’inclouran a la memòria econòmica, tal com s’indica a la base 19, fent-ne
cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de la
subvenció.
3.- Els beneficiaris/ tindran a disposició de la Diputació els documents originals necessaris
per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la
memòria econòmica.
4.- En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de
les dades no sent excessives per a la finalitat de seguiment i control de la subvenció.
5.- Les dades facilitades pels/per les beneficiaris/àries a la Diputació de Barcelona seran
incloses al fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalització i gestió de la subvenció.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre
general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a
qualsevol altre oficina del Registre general (http://www.diba.cat/web/registre/).”

Segon.- Aprovar la convocatòria (número 2013/5183) d’aquestes subvencions per un
import màxim de cent quaranta-dos mil (142.000) €, el contingut de la qual consta
incorporat a les anteriors bases, i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de cent quaranta-dos mil (142.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/30301/431A0/48900 del pressupost de l’exercici 2013 de la Corporació.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents bases
reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 del
ROAS.
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Oficina de Mercats i Fires Locals
25.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura
Gastronòmica per a l’impuls de la campanya “Cuina Catalana Patrimoni de la
Humanitat: Candidatura UNESCO 2014”.- 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:
De conformitat amb els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, és competència de les diputacions provincials, en general,
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tant en el foment
del desenvolupament econòmic i social com en la planificació per a la prestació
integral i adequada dels serveis en tot el territori provincial.
En exercici d’aquestes competències, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina
de Mercats i Fires Locals de la Gerència de Serveis de Comerç de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, impulsa accions i polítiques de dinamització i
desenvolupament econòmic local col·laborant, entre d’altres, en l’establiment de
mecanismes que permetin desenvolupar la promoció del sector comercial,
especialment en tot allò que forma part de la trama urbana com ara els mercats
municipals.
La Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica és una fundació
privada sense ànim de lucre que agrupa professionals de la restauració, productors i
distribuïdors. El seu objectiu és vetllar pel reconeixement de la cuina catalana, tant a
nivell social com institucional, i donar-li una dimensió internacional. Per dur a terme
aquesta tasca compta amb un comitè científic que aglutina els màxims especialistes,
experts i tècnics en gastronomia i cuina de l’àmbit català. Entre les seves principals
activitats destaquen la recerca, la divulgació (també en l’àmbit escolar), el suport als
associats i tot tipus d’accions que promouen l’intercanvi cultural i la defensa de la cuina
catalana, com ara, la campanya “Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat:
Candidatura UNESCO 2014”, per aconseguir aquest reconeixement per part de la
UNESCO.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Mercats i Fires
Locals de la Gerència de Serveis de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
i Local, ha valorat positivament la proposta de la Fundació Institut Català de la Cuina i
la Cultura Gastronòmica per establir un marc de col·laboració en l’àmbit de la cuina
catalana i dels mercats municipals, iniciant un procés de definició de línies de treball
conjunt, amb la finalitat d’aconseguir que la cuina catalana sigui declarada Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat any 2014 per la UNESCO.
Les condicions de cooperació amb la Fundació Institut Català de la Cuina i de la
Cultura Gastronòmica per establir aquest marc de col·laboració en l’àmbit de la cuina
catalana i dels mercats municipals de la demarcació, són les que s’estableixen en el
conveni que s’adjunta, on s’hi destaca la concurrència dels interessos globals
d’ambdues entitats tant respecte la promoció d’actuacions en tots aquells àmbits en
que es poden obtenir millores d'eficiència operant conjuntament, com respecte la
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projecció i difusió nacional i internacional del model de cuina catalana i del model
mercats municipals de la província de Barcelona.
Vist l’apartat 4.1.4.c de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i d’atribucions del 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 dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica, que té
per objecte l’impuls de part dels actes de la campanya que se celebrarà per a la
consecució que la cuina catalana sigui declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat any 2014 per part de la UNESCO, el text literal de la qual és el següent:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE
LA CUINA I DE LA CULTURA GASTRONÒMICA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER
A LA CAMPANYA “CUINA CATALANA PATRIMONI DE LA HUMANITAT:
CANDIDATURA UNESCO 2014”
ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Barcelona

Fundació Institut Català
de la Cuina i de la
Cultura Gastronòmica



Il·lm. Sr. JORDI SUBIRANA I ORTELLS, Diputat delegat de
Comerç, actuant en nom i representació d’aquesta Corporació,
fent ús de les atribucions que li han estat conferides mitjançant
la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i d’atribucions del 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.



Sr. FERRAN GONZALO I SÁNCHEZ, en qualitat de Secretari
delegat de la Corporació 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 16 de maig de 2012,
de delegació de funcions de Secretaria.



Sra. PEPA AYMAMÍ I AYMAMÍ, amb NIF XXXXXXXX, en la
seva condició de Directora-General de la Fundació Institut
Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica, amb domicili
social a XXX (XXX), XXX, i a efectes de notificacions, al Carrer
XXX, núm.XX,. Constituïda sota aquesta denominació com a
fundació privada segons resulta de l’escriptura de data 27 de
febrer de 1996, autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. M. T. C.
sota el número XXX del seu protocol, identificada fiscalment
amb el CIF XXXXXXXX, i inscrita al Registre de Fundacions del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
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Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives
entitats i
MANIFESTEN
I.

La Gerència de Serveis de Comerç, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
de la Diputació de Barcelona, té com un dels seus objectius el promoure accions de
millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i, a través de l’Oficina
de Mercats i Fires Locals, donar suport a les polítiques locals per aconseguir
l'excel·lència dels mercats com a equipaments públics. En aquest sentit, la
Corporació, a través d’aquesta Oficina, té com un dels seus eixos d’activitat, l’impuls
dels mercats municipals com a eines de dinamització social i econòmica del territori a
través de la comercialització de venda de productes frescos i de proximitat.

II.

La Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica té entre les
seves tasques la promoció i la difusió de la cuina catalana i dels seus productes, entre
elles, la campanya “Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat: Candidatura UNESCO
2014”, per aconseguir la seva declaració per part de la UNESCO.

III.

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

PRIMERA.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, a través de l’Oficina de Mercats i Fires Locals de la Gerència de Serveis de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, i la Fundació Institut Català de la Cuina i de la
Cultura Gastronòmica per a l’impuls de part dels actes de la campanya que se celebrarà per
a la consecució que la cuina catalana sigui declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat any 2014 per part de la UNESCO.
SEGONA.- CONTINGUT
Per al desenvolupament de l’objecte del conveni, ambdues institucions consideren adient:
a) La realització, per part de la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura
Gastronòmica, dels continguts següents:
o Participar en les activitats de mercats que es considerin oportunes, per tal de fer
difusió de la campanya “Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat: Candidatura
UNESCO 2014”, amb possibilitat de venda d’articles lligats a aquesta.
o Incorporar al web de la campanya “Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat:
Candidatura UNESCO 2014” (www.cuinacatalana.cat), a l’apartat de suports, el logo i
l’enllaç al web de la Gerència de Serveis de Comerç.
b) La realització, per part de la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis
de Comerç, dels continguts següents
o Incorporar al seu web un banner amb link a la Campanya “Cuina Catalana Patrimoni
de la Humanitat: Candidatura UNESCO 2014” a http://www.cuinacatalana.cat
o Fer divulgació de la Campanya en les seves accions públiques, incorporant, si
s’escau, a les seves publicacions el logo d’aquesta, així com difusió del manifest
d’adhesió.

79/102

o Informar als paradistes dels mercats de la província de Barcelona sobre la
candidatura i la possibilitat de donar-hi suport a través d’una subscripció dels
paradistes a la Campanya mitjançant l’obtenció del Diploma d’Adhesió.
o Entrar a formar part del Patronat Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura
Gastronòmica.
c) Col·laborar en allò que sigui necessari per al bon funcionament del conveni
TERCERA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des del dia 15 de juny de 2013 i fins al dia 16 de juny de 2014.
QUARTA.- OPERATIVA DE SEGUIMENT
1.- La concreció i l’execució de les accions relacionades a l’apartat anterior s’articularà a
través de la creació d’una comissió de seguiment, amb persones representants d’ambdues
entitats.
2.- La comissió de seguiment es reunirà com a mínim una vegada al trimestre, per tal de
posar en comú les actuacions que tant individualment, com conjuntament realitzin les parts i
que tinguin incidència en l’objecte del conveni.
CINQUENA.- SENYALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS
Les parts es comprometen a incloure, amb les mateixes condicions, els seus respectius
logotips en tota la documentació generada per les actuacions que es duguin a terme
conjuntament, en particular els cartells, fulletons, anuncis, i altres elements de difusió, així
com als llibres, vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà que serveixi de suport
informatiu de les accions concretes que es decideixi desenvolupar.
SISENA.- COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Les parts acorden expressament que en l’obtenció i tractament de dades de persones
físiques que es puguin dur a terme en compliment d’aquest conveni respectaran la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD) i la seva normativa de desenvolupament aprovada pel Reial Decret 1720/2007
(RDLOPD), i que prèviament a la realització de cadascuna de les accions que se’n derivin,
adoptaran els acords pertinents que garanteixin el compliment estricte de la normativa
esmentada.
Cap de les parts cedirà dades de persones físiques a una altra part a menys que s’hagi
adoptat el corresponent acord que garanteixi la protecció de les dades i el compliment de la
normativa.
SETENA.- MODIFICACIONS DEL CONVENI
Les parts poden modificar aquest conveni en qualsevol moment per mutu acord. Les
modificacions a introduir en el conveni requeriran de la subjecció al mateix procediment i
requeriments formals seguits per a la seva formalització inicial.
VUITENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI
Són causes d’extinció o resolució del conveni les següents:
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a.
b.
c.
d.
e.

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

NOVENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT
La Diputació de Barcelona i la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura
Gastronòmica es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que
pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni i si pot ser en el si de la Comissió de
Seguiment constituïda en virtut de la clàusula tercera d’aquest conveni.
En darrer terme les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat
de Barcelona.”

Segon.- Instrumentar i habilitar, en el seu cas, i per a l’execució de les accions
esmentades a l’apartat anterior, la resolució per part de l’òrgan competent de la
Diputació de Barcelona i la despesa necessària que concreti les mesures específiques
a portar a terme en cada cas, en funció de la disponibilitat pressupostària d’aquesta
Corporació.
Tercer.- Facultar l’Il·lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells, Diputat delegat de Comerç, per a
la signatura del conveni de referència, fent ús de la delegació de competències
prevista a l’apartat 5.4.c, de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i d’atribucions del 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.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la Fundació Institut Català de la Cuina i de la
Cultura Gastronòmica.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
26.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria (núm.
4873/2013) per a l’atorgament de subvencions de l’àmbit de la Gerència de
Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, a favor d’entitats
sense finalitat de lucre que desenvolupen activitats de Respir per a les famílies
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, per a l’any 2013.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i
Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreten en la Llei
38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol així com els
articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny.
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Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada
definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al BOPB
núm.13,annex 1, de 15 de gener de 2009.
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança General de
Subvencions, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 21 de
març de 2013, va aprovar la convocatòria i bases per a l’atorgament de subvencions
de l’àmbit de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, a favor d’entitats sense finalitat de lucre que desenvolupen activitats de
Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental,
per a l’any 2013.
Vista la Base 13, de les esmentades bases, que estableixen que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Atès que l’òrgan col·legiat ha formulat la proposta de concessió de les subvencions, en
base al l’informe emès pel Gerent dels Serveis de Benestar Social que conté les fitxes
de valoració individualitzada de cadascuna de les sol·licituds de subvenció
presentades, d’acord amb els criteris objectius d’atorgament continguts a la Base 10
de les Bases Reguladores i Convocatòria per a la seva concessió, tenint en compte
que aquest apartat especifica que els projectes que no obtinguin un mínim de 65 punts
no podran ser objecte de subvenció.
Atès que s’adjunten com a annex al present dictamen l’Acta de la reunió de l’òrgan
col·legiat, l’informe de la Gerència de Benestar Social, així com les fitxes de valoració
de cadascuna de les sol·licituds presentades.
Vist l’apartat 3.3.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. 882/13, 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 dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió d’una subvenció, a les entitats que tot seguit es
relacionen, en el marc de la convocatòria (número 4873/2013) per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea d’Atenció a les Persones
de la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Benestar Social, a favor
d’entitats sense finalitat de lucre que desenvolupen activitats de Respir per a les
famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, per a l’any 2013.
CIF
G08403644

ENTITAT
NOM PROJECTE
APINAS - AS.PARES
IGUALADINS DE NENS I
Programa de Respir-APINAS
ADOLESCENTS
SUBDOTATS
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PUNTS
85

IMPORT
30.000 €

CIF
G59986299
G08491029
G64746613
G08444671

G58176363

G60171063
G59913160
G65529661
G62716535
G60219763
G64177421

G60515012

G08393936
G08572554
G64007313

G58774415

G62893128

ENTITAT

NOM PROJECTE
PUNTS
IMPORT
Activitats de Respir de Nexe Fundació
NEXE FUNDACIO
84
22.500 €
Privada
Servei de Respir en Famílies i/o Lleure
AS. DE SANT TOMASper persones amb discapacitat de la
72
18.792,61 €
PARMO
Comarca d'Osona
FUNNAMENT FUNDACIO Respir sortides.
72
18.792,61 €
AS. MANRESANA
Compromís amb les persones amb
PARES NENS
72
17.500 €
discapacitat intel.lectual.
SUBDOTATS
Respir per a persones amb Discapacitat
AS. PRO DISMINUITS
Intel.lectual de la Comarca del
71
5.023,76 €
PSIQ. DEL BERGUEDA
Berguedà
AS. DISMINUITS PSIQ.
TOTS SOM
Colònies cap de setmana
71
3.153,33 €
SANTBOIANTS
Servei de Respir Temporals en
FUND. LA ESPIGA
70
18.104,88 €
Famílies
Gaudeix
d'un
Respir:
Servei
especialitzat d'estades temporals per a
FUND. APIP ACAM
66
17.226,56 €
persones discapacitades.
FUND. PRIVA. LLAR PER
Programes Respir-Fundació LAR
66
17.226,56 €
MALALTS MENTAS
AS. DE DIABETICS DE
Colònies i campaments per a nens i
66
17.226,56 €
CATALUNYA
nenes amb diabetis
AS. APRENEM PER LES
Projecte de Respir en Família
66
17.226,56 €
PERSONES AMB TGD
AS. D'ATENCIÓ INFANTS
I JOVES AMB
Respir Familiar ANDI
66
5.000 €
NECESSITATS
ESPECIALS
AS. DE LA PARALISI
Conciliació de la vida familiar amb la
66
10.000 €
CEREBRAL - ASPACE
vida social i laboral
ASPANIN
Somriu per vacances
66
17.226,56 €
ASOC. CENTRO
OCUPACIONAL LES
Ens anem!
65
5.000 €
CORTS
ASOC. COORDINADORA
DE COL.LECTIUS AMB
Estades cap de setmana
65
5.000 €
DISCAPACITAT DE
L'HOSPITALET
FUND. HOSPITALITAT
"Punt de Trobada": Oci i lleure per a
MARE DE DEU
persones amb discapacitat i respir per
65
5.000 €
LOURDES
les seves famílies

Segon.- Excloure les següents sol·licituds que es detallen a continuació per no complir
amb els requisits de la convocatòria:
CIF

G08569303

ENTITAT

AS. ESCLAT

NOM PROJECTE

MOTIU
No s’ajusta a la Base 3 - No
són
objecte
d'aquesta
convocatòria
les
activitats
Projecte Respir-Esclat Marinaadreçades a persones amb
discapacitat que visquin en
residències.
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CIF
G58276072

G17338492

ENTITAT

NOM PROJECTE

MOTIU
No s’ajusta a la Base 1 – La
Unitat d'Atenció Diürna i
AS. CAT. PARKINSON
durada de l’acolliment ha de
Respir Familiar per Afectats
DE BARCELONA
ser superior a 1 dia i es tracta
per la Malaltia de Parkinson
d’un respir diürn de 10 a 19h.
No s’ajusta a la Base 5 - Seu
FUND. PRIVADA
Vacances per a persones amb
de l’entitat a la província de
ASPRONIS
discapacitat
Girona

Tercer.- La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs
d’un mes a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi
manifestat expressament les seves objeccions.
Per a aquelles subvencions en què s’efectuï un pagament avançat o bestreta, caldrà
acceptació expressa per part de l’entitat beneficiària.
Quart.- La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les actuacions que es duran a terme durant l’any 2013 i la subvenció no
serà abonada, llevat que s’hagi optat per pagament anticipat o bestreta, fins que el
beneficiari presenti, abans del 31 de març de 2014 la justificació de l’activitat
subvencionada d’acord amb el que s’estableix a la base 22 de les bases reguladores.
Aquesta justificació es presentarà pel/per el/la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/benestar/subvencionsentitats-2013#respir i revestirà la forma de:
Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €)
Model de justificació (total o parcial), acompanyat dels justificants de despesa, que
contindrà:
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades
en les presents bases i convocatòria, així com de les activitats realitzades i els
resultats obtinguts.
b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert
en l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
Opció B: (Per subvencions d’import inferior a 20.000 €)
Model de justificació (total o parcial), que contindrà:
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades
en les presents bases i convocatòria, així com de les activitats realitzades i els
resultats obtinguts.
b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert
en l’article 75.2 del RLGS.
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En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”,
caldrà relacionar:
a] Número i perfil de les persones destinatàries ateses (tipus de discapacitat o trastorn
mental, edat, sexe).
b] Municipis de procedència (nombre de destinataris del projecte de cada municipi).
c] Contribució econòmica dels usuaris, si existeix.
d] Activitats de difusió realitzades
e] Altra informació quantitativa d’impacte.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
a] S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció
atorgada.
b] S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat, l’import del qual haurà de ser com a
mínim el doble del de la subvenció concedida.
c] Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals
exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas
que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i
compulsa a l’efecte de poder retornar-los al beneficiari.
d] Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una
activitat realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
El pagament de la subvenció s’efectuarà prèvia la presentació, en els terminis
establerts, de la documentació justificativa esmentada al punt anterior d’acord amb la
base 22.
Excepcionalment, i atesa la finalitat de la present convocatòria i del context econòmic
actual amb dificultats de finançament en general, i en particular per a les entitats, així
com la necessitat d’aquestes de disposar de crèdit per desenvolupar els seus
projectes, en cas de sol·licitar-ho i motivar-ho degudament, es podrà atorgar una
bestreta del 50% de la subvenció concedida. El 50% restant es pagarà al justificar el
100% de l’activitat.
En el cas que no s’opti pel pagament anticipat o bestreta, es podran efectuar
pagaments a compte a mesura que es vagin presentant justificacions d’una part de
l’activitat realitzada.
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Els beneficiaris de les subvencions estan subjectes a les obligacions previstes a la
base 18 de les bases reguladores.
a] Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
b] Els/les perceptors/res de les subvencions que realitzin una proposta motivada de
modificació del projecte inicialment presentat, en els termes de la base 16, hauran
d’adreçar una sol·licitud a l’Àrea d’Atenció a les Persones presentant-la al Registre
General de Documents de la Diputació de Barcelona. La proposta es considerarà
desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data
de la seva presentació, no s’ha dictat resolució expressa d’aprovació.
c] Els/les beneficiaris/àries de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades
quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones.
De forma mensual s’haurà d’informar de les sortides realitzades mitjançant una fitxa
de seguiment.
d] Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
e] Els/les beneficiaris/àries, durant tot el període d’execució de l’activitat, hauran de
disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les possibles
eventualitats que puguin sorgir en el desenvolupament del projecte.
f] El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació
de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de
les referides actuacions i en relació a la subvenció concedida.
g] El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren, a més d’allò indicat a l’apartat 2) d’aquesta mateixa
base 18.
h] Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
i] Si la despesa concreta supera la quantia de divuit mil (18.000) €, per les despeses
consistents en subministraments o prestació de serveis, el beneficiari/ària haurà
d’haver sol·licitat un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors i contractar la més
avantatjosa econòmicament, excepte quan per les característiques especials de les
despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats
que el subministrin o el prestin, o quan la despesa s’hagi dut a terme abans de la
sol·licitud de la subvenció. Aquesta informació s’haurà de fer constar en la
documentació que s’acompanyi a la justificació de la subvenció.
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j] Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut
amb posterioritat a ser-li atorgada la de la Diputació de Barcelona.
k] Els/les beneficiaris/àries de les subvencions hauran de designar un/a interlocutor/a i
col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest
seguiment serà dirigit i supervisat per personal de l'Àrea d'Atenció a les Persones.
Cinquè.- Aplicar la despesa de Dos-cents quaranta-nou mil nou-cents noranta-nou
euros amb noranta-nou cèntims (249.999,99) € a càrrec de l’aplicació pressupostària
60100/233A0/489.00 del pressupost de l’any 2013 de la Diputació de Barcelona.
Sisè.- Notificar els presents acords, en la part que els afecta, als interessats.
Setè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província la resolució de la convocatòria, de
conformitat amb allò que estableix l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Societat General d’Aigües de Barcelona, en resolució de l’expedient núm.
2013/2229.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 13/03/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’empresa Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A., de
data 08/03/2013, en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres
d’instal·lació armari per mostreig d'aigua potable, a la carretera BV-1418, del PK 2+715
al PK 2+717, marge dret, en un tram no urbà, en el terme municipal de Barcelona
(expedient núm. 2013/2229).
En data 26/03/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’empresa Societat General d'Aigües de Barcelona,
S.A., en data 08/03/2013 i d’acord amb el que disposa l’article 100 del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
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general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
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bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
Condicions específiques de l’autorització
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del
trànsit a la zona afectada per les obres.
- Les obres s'iniciaran en un termini màxim de 30 dies des de la signatura de l'Acta de
Replanteig amb l'Oficial Especial de Permisos. Així mateix, un cop finalitzades, es
signarà l'Acta de Final d'Obres, a partir de la qual s'iniciarà el còmput del termini de
garantia.
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà
l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona.
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per tal
d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles.
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- El titular està obligat a mantenir la instal·lació en perfecte estat de conservació.
- La instal·lació anirà fora de la zona de domini públic de la carretera, llevat que es
disposi el contrari en les condicions específiques de l’autorització.
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
informe o expedient i 50,63€ per concessió d’autoritzacions en trams no urbans de
carretera per conduccions subterrànies d’aigua, gas, electricitat, clavegueram
telefòniques i altres similars, incloent-hi els túnels, per la implantació de càmeres de
registre o similars.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, 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 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per
l’empresa Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. en relació amb l’expedient
número 2013/2229.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’empresa Societat General d'Aigües
de Barcelona, S.A., autorització d’obres d’instal·lació armari per mostreig d'aigua
potable, a la carretera BV-1418, del PK 2+715 al PK 2+717, marge dret, en un tram no
urbà, en el terme municipal de Barcelona (expedient núm. 2013/2229), que s’hauran
de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva de la present
resolució.
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Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys, des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 €, per informe o expedient i 50,63€ per concessió d’autoritzacions en
trams no urbans de carretera per conduccions subterrànies d’aigua, gas, electricitat,
clavegueram telefòniques i altres similars, incloent-hi els túnels, per la implantació de
càmeres de registre o similars.
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’empresa Societat General d'Aigües de
Barcelona, S.A., amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08019), carrer
Pallars,477, PB, amb indicació dels recursos procedents.
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament d’Artès, en resolució de l’expedient núm. 2013/2709.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 28/03/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Artés de data 25 de març de 2013 en el qual es
sol·licita autorització a la realització d’obres, a la carretera BV-4512 del PK 0+650 al
PK 0+750, tram urbà (travessera), al terme municipal d’Artés (expedient núm.
2013/2709), de:
 demolició d'illeta i actuacions de pintura, marge dret.
 instal·lació de 4 rètols tipus R-2, 1 rètol tipus R-1, 1 rètol tipus R-400d, marge
esquerre i dret.
En data 26/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d'Artés en data 25 de març de 2013 i
d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de
realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
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del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
Condicions especifiques
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats en perfecte
estat de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
- Estudiar la conveniència d’instal·lar dos R-101 per darrera de les R-2 on està prevista
la demolició de la illeta.
- En cap cas, s’actuarà sobre la calçada.
- Qualsevol obstacle a la cruïlla estarà perfectament senyalitzat i delimitat fora de la
zona de circulació de vehicles.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
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D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, 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 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per
l’Ajuntament d'Artés en relació amb l’expedient número 2013/2709.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Artés, autorització
d’obres, a la carretera BV-4512 del PK 0+650 al PK 0+750, tram urbà (travessera), al
terme municipal d’Artés (expedient núm. 2013/2709), de:
 demolició d'illeta i actuacions de pintura, marge dret.
 instal·lació de 4 rètols tipus R-2, 1 rètol tipus R-1, 1 rètol tipus R-400d, marge
esquerre i dret.
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva de la present resolució.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament d'Artés, amb domicili a efectes de
notificacions a Artés (08271), carrer Barquera, 41, amb indicació dels recursos
procedents.
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució del expedient núm.
2013/2797.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
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En data 05/04/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de data 22 de març
de 2013 en el qual es sol·licita autorització a la realització de moviments de terres i tall
d'arbres puntuals, a la carretera BV-1435 del PK 11+632 al PK 11+722, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient
núm. 2013/2797).
En data 23/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en data
22/03/2013 i d’acord amb el que disposen els articles 104a i 104.h del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
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- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
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procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
Condicions especifiques
- Es podrà realitzar el tall del carril adjacent de la carretera amb pas alternatiu
senyalitzat segons la instrucció de carreteres 8.3.I.C. per tal de realitzar els treballs
garantir la seguretat del usuaris de la via. Aquest tall de carril només es permetrà
quan sigui necessari per realitzar les feines autoritzades, una vegada acabades o al
final de la jornada es restituirà el trànsit amb el dos carril de la carretera i aquesta
estarà com a mínim en les mateixes condicions que abans del començament del
treballs autoritzats.
- Qualsevol protecció que sigui necessari col·locar a la carretera motivada per l' obra
autoritzada serà per compte a càrrec del sol·licitant.
- Es recolliran totes les aigües de l’actuació per tal d’evitar l’aportació d’aigües a la
carretera i als seus elements funcionals.
- Els pendents dels talussos executats no podran superar un pendent de 3(H):2 (V),
llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un pendent
diferent.
- Durant la tala dels arbres es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests
treballs. Aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 10 minuts, i
estirarà tot el material de la carretera i el domini públic de la mateixa.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, 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 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en relació amb l’expedient número
2013/2797.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, autorització de moviments de terres i tall d'arbres puntuals, a la carretera
BV-1435 del PK 11+632 al PK 11+722, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient núm. 2013/2797) que s’hauran de
dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva de la present resolució.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb
domicili a efectes de notificacions a Santa Eulàlia de Ronçana (08187), Carretera de la
Sagrera, 3, amb indicació dels recursos procedents.
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
GESDIP, SAU, en relació de l’expedient número 2013/3180.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 16/04/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de GESDIP, SAU de data 12 d'abril de 2013 en el qual es sol·licita
autorització a la realització d’obres d'urbanització, a la carretera BV-5222 del PK
2+380 al PK 2+425, marge dret, tram urbà, no urbà, al terme municipal de Roda de Ter
(expedient núm. 2013/3180).
En data 08/05/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per GESDIP, SAU en data 12 d'abril de 2013 i d’acord
amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de
realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
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procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- La rocalla que s’afegeix a la nova documentació del projecte no disminuirà la
visibilitat del tram i amb la seva col·locació no hi ha d’haver arrossegaments de
material a la calçada.
- La connexió de paviment de carretera i vorera es tallarà amb disc per millorar la
qualitat de l’execució.
- La rigola de morter de ciment prevista, canalitzarà les aigües que caiguin a la
calçada i les conduirà al punt de recollida (embornal tipus bústia) corresponent sense
que es formin punts baixos al costat de la carretera.
- Els serveis s’executaran segons documentació presentada, fora de la calçada de la
BV-5222.
- Es justificarà la retirada del senyal d’orientació existent al marge de la carretera que
figura en el Plànol 6 presentat.
- No es realitzarà cap tipus de plantació o construcció que disminueixi la visibilitat dels
ramals de la futura rotonda.
- Els desviaments hauran de complir amb la Norma 8.3-IC de senyalització d’obres. El
titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim,
cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular,
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua .
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a ni
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a les carreteres ni a les propietats veïns. Al final del desguàs es col·locarà un
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà de forma que en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera.
Haurà de retirar-se dins dels 15 dies següents al del final de les actuacions.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. “
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, 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 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per
GESDIP, SAU en relació amb l’expedient número 2013/3180.
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a GESDIP, SAU, autorització d’obres
d'urbanització, a la carretera BV-5222 del PK 2+380 al PK 2+425, marge dret, tram
urbà, no urbà, al terme municipal de Roda de Ter (expedient núm. 2013/3180), que
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva de la present
resolució.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Cinquè.- Notificar la present resolució a GESDIP, SAU, amb domicili a efectes de
notificacions a Masies de Voltregà (08509), Ctra. C-17, Km 73, amb indicació dels
recursos procedents.
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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