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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 11 de juliol de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
Ratificació de:
2.- Decret de la Presidència de data 15 de juliol de 2013, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada
Palau, per a la sessió del dia 24 de juliol de 2013.
Es dóna compte dels decrets següents:
3.- Decret de la Presidència, de data 25 de juny de 2013, d’interposició de demanda de
procés monitori en via civil contra S. R. M., per impagament de rendes que porten
causa del contracte d’arrendament de la finca situada al carrer XXXX, X, X, de
Barcelona, propietat de la Diputació de Barcelona.
4.- Decret de la Presidència, de 25 de juny de 2013, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 135/2013-BY interposat per A. G. M-N. contra la resolució, de 29 de gener de
2013, que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu.
5.- Decret de la Presidència, de data 26 de juny de 2013, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
155/2013-C interposat per A. L. M. contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc
a la carretera BP-1121, a causa d’unes pedres que s’havien després d’un talús.
6.- Decret de la Presidència, de data 1 de juliol de 2013, de compareixença, davant el
TSJC, en el recurs d’apel·lació interposat per Cedinsa Eix Transversal Concessionària
de la Generalitat de Catalunya, SA, contra la sentència relativa a l’acord de la
Diputació de Barcelona que autoritzava, prèvia constitució d’una garantia de cinquanta
mil (50.000) €, les obres d’ampliació de la carretera C-25 a la carretera C-154.
Es dóna compte dels dictàmens següents:
7.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte del decret judicial
favorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona, que declara finalitzat el recurs núm. 114/2013 interposat per
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries en relació amb una liquidació en
concepte de reintegrament de l’IBI de la Finca Torre Marimon, per desistiment de
l’actora.
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8.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la interlocutòria dictada
pel Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Terrassa, que disposa autoritzar J. P. Ll.
perquè pugui consultar les dades de la seva mare biològica i iniciar el corresponent
procediment confidencial de mediació.
9.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Penal núm. 2 d’Arenys de Mar,
que condemna F. M. H., com a autor responsable d’un delicte contra la seguretat
viària, a diverses penes i a indemnitzar la Diputació de Barcelona en la quantitat de
sis-cents noranta-vuit euros amb trenta-dos cèntims (698,32) € pels danys ocasionats
en una tanca de la carretera BV-5031.
10.- 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 recurs 18/2012 interposat per J. L. M. M. contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1203, a causa de l’existència
de graveta a la calçada.
11.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1
de Barcelona, que desestima el recurs 173/2012 interposat per J. E. M. contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera B-502, a causa de l’existència de
graveta a la calçada.
Direcció de Relacions Internacionals
12.- Dictamen que proposa l’aprovació de la relació d’accions seleccionades i de les
desestimades, així com de les aportacions econòmiques corresponents a les
aprovades, en resolució de dues convocatòries (201320135120004673 i
201320135120004693) per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2013).
13.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un annex al conveni 193/10 sobre
“Mejoramiento Institucional y de gestión del Congreso de Intendentes de Uruguay“ i la
revocació inicial de la subvenció restant per import de cent mil (100.000) €.
Coordinació de Concertació i Assistència Local
14.- Dictamen que proposa la liquidació dels ajuts econòmics atorgats en el marc de la
convocatòria 2012 de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de concertació,
que s’havien d’executar en el període de l’1 de gener de 2012 al 31 de desembre de
2012 i justificar com a màxim fins el 31 de març de 2013 i de diversos ajuts econòmics
plurianuals atorgats en el marc de la convocatòria 2011, i que s’havien de justificar en
el mateix termini.
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Delegació de Cultura
15.- Dictamen que proposa aprovar el conveni específic 13/X/96159 amb l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs per portar a terme l’actuació “Rehabilitació del Casal de
Cultura” amb un import de dos-cents seixanta-dos mil sis-cents onze euros amb dos
cèntims (262.611,02) €, 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
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
16.- Dictamen que proposa aprovar la proposta de contractació dels Serveis de
Telecomunicació (veu, mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de
Gestió Tributaria (ORGT), derivada de l’Acord Marc d’Homologació de serveis de
telecomunicacions adjudicat pel Consorci Localret el 14 de febrer de 2011 i prorrogat
per Decret de 26 d’abril de 2013 d’acord amb les previsions contingudes en el conveni
signat en data 27.02.2013 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per a
la contractació centralitzada dels serveis següents: Lot 1 Serveis de comunicacions
de veu en ubicació fixa, Lot 2 Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades i Lot 3
Servei de dades i d’accès a internet.
Servei de Programació
Caixa de Crèdit
17.- MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL TENES.- 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 de sanejament 2012-2015” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
18.- OLIVELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
trenta-nou mil set-cents setanta-set euros amb cinquanta-vuit cèntims (39.777,58) €
per a finançar l’actuació local “Neteja forestal Can Súria” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
19.- OLIVELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
vint-i-quatre mil sis-cents sis (24.606) € per a finançar l’actuació local “Neteja forestal
Les Colines” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
20.- ULLASTRELL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local “Sentència can Curpell” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
21.- Dictamen que proposa declarar un vehicle, que consta a l’Inventari de Béns, com
a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari i autoritzar la seva cessió
gratuïta a favor de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
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22.- Dictamen que proposa aprovar inicialment el conveni de cessió d’ús de diversos
habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Pública Casa de
Caritat, a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, per impulsar un programa
d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social, i sotmetre l’expedient a
informació pública, tot declarant la seva aprovació definitiva en cas de no presentar-se
al·legacions.
23.- Dictamen que proposa Incoar l’expedient d’alienació de l’edifici situat al carrer
Padilla, núm. 187, de Barcelona, a favor de la Fundació Universitària Europea de
Relacions Públiques, sotmetre l’expedient a informació pública i sol·licitar l’informe
previ preceptiu al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Teixit Productiu
24.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre Diputació
de Barcelona i PIMEC (Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya) per al
desenvolupament del programa de suport al creixement d’empreses amb alt potencial,
2a. i 3a. edició, amb una despesa pluriennal de tres-cents vint-i-un mil dos-cents
setanta-quatre (321.274) €.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
d’Òrrius, en resolució de l’expedient núm. 2012/9420.
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Gran Hotel La
Florida, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/1155.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Associació
Sant Tomàs-Parmo, en resolució de l’expedient núm. 2013/2266.
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. T. R., en
resolució de l’expedient núm. 2013/2373.
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
d’Abrera, en resolució de l’expedient núm. 2013/2454.
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Institut Català
de Paleontologia, en resolució de l’expedient núm. 2013/2987.
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Gestió Viària SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/3367.
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32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Urcotex Inmobiliaria , SLU, en resolució de l’expedient núm. 2013/4130.
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. E. I. U., en
resolució de l’expedient núm. 2013/4302.
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. LL. M. G.,
en resolució de l’expedient núm. 2013/4359.
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
del Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2013/4423.
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Sra. MT. J. P., en resolució de l’expedient núm. 2013/4542.
Convenis de col·laboració
37.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Sant Celoni, als efectes de l’execució de les obres del projecte d’”Instal.lació de
semàfors a la cruïlla de la carretera BV-5114 amb l’accés a l’IES Baix Montseny. T.m.
Sant Celoni.”
38.- Dictamen que proposa modificar mitjançant addenda el conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que va ser aprovat per Decret de l’Excm.
Sr. President de la Diputació de Barcelona de data 19 de juny de 2009, als efectes de
la redacció del Pla de Mobilitat Urbana del municipi.
39.- Dictamen que proposa modificar mitjançant addenda el conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que va ser aprovat per acord de la Junta
de Govern en sessió de data 26 d’abril de 2007, als efectes de la redacció del Pla de
Mobilitat Urbana del municipi.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
40.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015 - Manteniment d’equipaments i d’infrastructures”, la formalització del
conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, per a l’”Adquisició de contenidors per a la recollida
selectiva del municipi”, d’import quatre-cents mil (400.000) €.
41.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015 - Manteniment d’equipaments i d’infrastructures”, la formalització del
conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Sant Celoni, per al projecte “Clima edificis municipals”, d’import cent setanta-set mil
cent cinquanta-cinc euros amb setanta-tres cèntims (177.155,73) €.
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Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la
Junta de Govern es proposa l’aprovació del següent Dictamen.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Relacions Internacionals
Dictamen de la Presidència que proposa acceptar la renúncia parcial de la subvenció
per concessió directa atorgada a l’Institut Marroquí de Desenvolupament Local
(IMADEL) per a la realització del projecte “Recolzament al reforç de la governança i al
desenvolupament local”, així com l’avançament condicionat d’una part del saldo
pendent.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Minuta de l’Acta.- Pel Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta
corresponent a la sessió ordinària del dia 11 de juliol 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.- Decret de la Presidència de data 15 de juliol de 2013, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada
Palau, per a la sessió del dia 24 de juliol de 2013.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor
literal següent:
La Diputació de Barcelona està representada en el Patronat de la Fundació Privada
Palau pel seu President, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras.
La Fundació té previst celebrar sessió del patronat el proper dia 24.7.2013, a la qual el
Sr. Salvador Esteve no podrà assistir.
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta
sessió, es proposa fer una nova designació només per a aquesta data.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera
sessió el dia 25.7.2013.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta.
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2013, sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 14.2.2013 i publicada al BOPB de 19.3.2013, que atribueix a la
Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i de la Junta
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de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació, en la
següent sessió que celebri, aquesta Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar el Diputat Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares representant
d’aquesta Corporació en el Patronat de la Fundació Privada Palau, en substitució de
l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, en la representació que ostenta, només per a la
sessió del dia 24.7.2013.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui,
Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació i a la interessat, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
3.- Decret de la Presidència, de data 25 de juny de 2013, d’interposició de
demanda de procés monitori en via civil contra S. R. M., per impagament de
rendes que porten causa del contracte d’arrendament de la finca situada al
carrer XXXX, X, XX, de Barcelona, propietat de la Diputació de Barcelona.- 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:
La Diputació de Barcelona és propietària de la finca ubicada al carrer XXX, número X,
XX de Barcelona.
El pis està arrendat al senyor S. R. M. en virtut de contracte d’arrendament de data 1
de febrer de 2001. Segons la informació facilitada per l’Oficina de Patrimoni i Gestió
Immobiliària, l’arrendatari ha deixat de pagar les rendes corresponents a les següents
mensualitats: d’octubre i desembre de 2011 i agost i setembre de 2012. Els
requeriments realitzats per l’administrador a l’efecte de cobrar les rendes han resultat
infructuosos. Per tant, escau iniciar el procediment judicial de desnonament per manca
de pagament de les rendes.
La secretària de la Corporació, en compliment d’allò que disposen l’article 68 de la Llei
7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 que
aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, ha
informat que escau formular reclamació de quantitat davant la jurisdicció civil pels
tràmits del procediment monitori per a la qual cosa es designa el Servei d’Assessoria
Jurídica d’aquesta Diputació perquè es faci càrrec de la defensa de la Corporació en
el procés declaratiu esmentat.
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 del què antecedeix, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Exercir les accions judicials necessàries contra el senyor S. R. M. per
l’impagament de rendes que porten causa del contracte d’arrendament de la finca
situada al XXXXX, XX. de Barcelona, propietat de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Designar al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General perquè,
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article
551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la defensa judicial de la
Corporació.
4.- Decret de la Presidència, de 25 de juny de 2013, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el procediment
abreujat núm. 135/2013-BY interposat per A. G. M-N. 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. 14 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 135/2013-BY,
procediment abreujat, interposat pel senyor A. G. M.-N. 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.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs
esmentat.
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 135/2013-BY, procediment abreujat,
interposat pel senyor A. G. M.-N. 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.
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Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 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.
5.- Decret de la Presidència, de data 26 de juny de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el
procediment abreujat núm. 155/2013-C interposat per A. L. M. contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BP-1121, a causa
d’unes pedres que s’havien després d’un talús.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de data 21 de
maig de 2013, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en el recurs
contenciós administratiu número 155/2013-C, procediment abreujat, interposat pel
senyor A. L. M. contra la resolució de data 8 de març de 2013, desestimatòria de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per dit senyor, en relació als danys
i perjudicis derivats de l’accident de circulació sofert el dia 8 de juny de 2012 a la
carretera BP-1121, a l’altura del punt quilomètric 1, quan va passar per sobre d’unes
pedres que s’havien desprès d’un talús, ocasionant-li la punxada de dos pneumàtics.
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
personar-s’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 personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de
la Corporació en el recurs esmentat.
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.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu número 155/2013-C, procediment abreujat,
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interposat pel senyor A. L. M. contra la resolució de data 8 de març de 2013,
desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per dit
senyor, en relació als danys i perjudicis derivats de l’accident de circulació sofert el dia
8 de juny de 2012 a la carretera BP-1121, a l’altura del punt quilomètric 1, quan va
passar per sobre d’unes pedres que s’havien desprès d’un talús, ocasionant-li la
punxada de dos pneumàtics.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 8 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
6.- Decret de la Presidència, de data 1 de juliol de 2013, de compareixença,
davant el TSJC, en el recurs d’apel·lació interposat per Cedinsa Eix Transversal
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, contra la sentència relativa a
l’acord de la Diputació de Barcelona que autoritzava, prèvia constitució d’una
garantia de cinquanta mil (50.000) €, les obres d’ampliació de la carretera C-25 a
la carretera C-154.- 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 27 de gener de 2012, la Diputació de Barcelona va acordar
comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 529/2011-D, interposat per
Cedinsa Eix Transversal Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA contra
l’Acord de la Junta de Govern, de data 29 de setembre de 2011, que va ratificar el
Decret de la presidència de 7 de juliol de 2011 que desestimava el recurs de reposició
formulat contra l’Acord de la Junta de Govern, de data 28 d’abril de 2011, que
autoritzava Cedinsa, prèvia la constitució d’una garantia de 50.000€, les obres
d’ampliació de la carretera C-25 a la carretera C-154.
En data 5 de març de 2013 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona ha
dictat sentència que desestima el recurs interposat, contra la qual Cedinsa Eix
Transversal Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA 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
personar-s’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 personar-s’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.
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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.- Comparèixer davant el Tribunal Superior Justícia de Catalunya en el recurs
d’apel·lació interposat per Cedinsa Eix Transversal Concessionària de la Generalitat
de Catalunya SA, contra la sentència de data 5 de març de 2013 en el recurs
contenciós administratiu número 529/2011-D, instat contra l’Acord de la Junta de
Govern, de data 29 de setembre de 2011, que va ratificar el Decret de la presidència
de 7 de juliol de 2011 que desestimava el recurs de reposició formulat contra l’Acord
de la Junta de Govern, de data 28 d’abril de 2011, que autoritzava Cedinsa, prèvia la
constitució d’una garantia de 50.000€, les obres d’ampliació de la carretera C-25 a la
carretera C-154.
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 del decret judicial
favorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, que declara finalitzat el recurs núm. 114/2013
interposat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries en relació amb
una liquidació en concepte de reintegrament de l’IBI de la Finca Torre Marimon,
per desistiment de l’actora.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del
tenor literal següent:
La Junta de Govern, en sessió ordinària de 30 de maig de 2013, va acordar donar-se
per assabentada del decret de la Presidència, de 30 d’abril de 2013, pel qual
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona
en el procediment núm. 114/2013, interposat per l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries en relació amb la liquidació núm. 202/18523 emesa en concepte de
reintegrament de l’IBI dels anys 2007-2012 de la finca Torre Marimon ubicada al terme
municipal de Caldes de Montbui.
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha emès un decret judicial, el
25 de juny de 2013, pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de
l’escrit presentat per la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida.
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència,
desistir de les seves pretensions.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada del decret judicial emès pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, de 25 de juny de 2013, que acorda tenir per desistit
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries del procediment núm. 114/2013,
relatiu a la liquidació núm. 202/18523 emesa en concepte de reintegrament de l’IBI
dels anys 2007-2012 de la finca Torre Marimon ubicada al terme municipal de Caldes
de Montbui; i, així mateix, disposa l’arxiu del procediment.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona,
als efectes legals oportuns.
8.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la interlocutòria
dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Terrassa, que disposa
autoritzar J. P. Ll. perquè pugui consultar les dades de la seva mare biològica i
iniciar el corresponent procediment confidencial de mediació.- 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 de Primera Instància núm. 2 de Terrassa ha dictat una interlocutòria en el
procediment de jurisdicció voluntària núm. 139/2013 formulat per J. P. Ll. amb la
finalitat que se li autoritzi judicialment perquè la Diputació de Barcelona li reveli les
dades relatives a la seva filiació biològica.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que la Llei 50/07, de 28 de desembre, d’adopció
internacional, reconeix el dret dels adoptats, una vegada assolida la majoria d’edat, a
conèixer les dades que sobre els seus orígens biològics es troben en poder de les
entitats públiques espanyoles.
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada pel Jutjat de Primera
Instància núm. 2 de Terrassa, en el procediment de jurisdicció voluntària núm.
139/2013, que disposa autoritzar J. P. Ll. perquè pugui consultar totes les dades que
es troben a la Casa de la Maternitat, de la Diputació de Barcelona, relatives a la seva
mare biològica. I, a tal efecte, requereix l’Àrea de Benestar Social per a la iniciació del
procediment confidencial de mediació amb la mare biològica de J. P. Ll., en els termes
previstos en els art. 235-49 del Codi Civil de Catalunya.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Terrassa als
efectes legals oportuns.
9.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Penal núm. 2
d’Arenys de Mar, que condemna F. M. H., com a autor responsable d’un delicte
contra la seguretat viària, a diverses penes i a indemnitzar la Diputació de
Barcelona en la quantitat de sis-cents noranta-vuit euros amb trenta-dos cèntims
(698,32) € pels danys ocasionats en una tanca de la carretera BV-5031.- 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 Penal núm. 2 d’Arenys de Mar ha dictat una sentència, en el procediment
abreujat núm. 38/2012, que condemna F. M. H. com a autor responsable d’un delicte
contra la seguretat viària, per conducció sota els efectes de l’alcohol, en concurs amb
un delicte de lesions per imprudència, com a conseqüència de l’accident que va
provocar a la carretera BV-5031 quan va sortir del carril pel qual circulava, va topar
amb una tanca de la carretera, va envair el carril contrari i va topar frontalment amb un
altre vehicle.
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten en la referida sentència,
resulta acreditat que el dany ocasionat en la tanca de protecció de la carretera BV5031 està valorat en 698,32 €, que són reclamats per la Diputació de Barcelona.
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
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d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Penal núm. 2 d’Arenys de Mar en el
procediment abreujat núm. 38/2012, que condemna F. M. H. com a autor responsable
d’un delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els efectes de l’alcohol, a
diverses penes i a indemnitzar la Diputació de Barcelona en la quantitat de sis-cents
noranta-vuit euros amb trenta-dos cèntims (698,32) € pels danys ocasionats.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Penal núm. 2 d’Arenys de Mar als efectes
legals oportuns.
10.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima el recurs 18/2012 interposat
per J. L. M. M. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la
carretera BV-1203, a causa de l’existència de graveta 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. 18/2012, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per J. L. M. M. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 18
d’octubre de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada per la part actora en relació amb els danys materials derivats de l’accident
que va tenir lloc a la carretera BV-1203, a causa de l’existència de graveta acumulada
a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la
part actora i el funcionament del servei públic, ja que 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. 18/2012, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per J. L. M. M. contra la resolució de la Diputació
de Barcelona, de 18 d’octubre de 2011, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada per la part actora en relació amb els danys
materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1203 a causa de
l’existència de graveta acumulada 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.
11.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, que desestima el recurs 173/2012 interposat
per J. E. M. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la
carretera B-502, a causa de l’existència de graveta 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. 1 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 173/2012, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per J. E. M. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 23 de febrer
de 2012, relativa a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la part
actora en relació amb els danys personals i materials derivats de l’accident que va
tenir lloc a la carretera B-502, a causa de l’existència de sorra o graveta al paviment de
la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la
part actora i el funcionament del servei públic, ja que 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
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d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 173/2012, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per J. E. M. contra la resolució de la Diputació de
Barcelona, de 23 de febrer de 2012, que desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada per la part actora en relació amb els danys personals i materials
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera B-502, a causa de l’existència de
sorra o graveta al paviment de 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. 1 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
Direcció de Relacions Internacionals
12.- Dictamen que proposa l’aprovació de la relació d’accions seleccionades i de
les desestimades, així com de les aportacions econòmiques corresponents a les
aprovades, en resolució de dues convocatòries (201320135120004673 i
201320135120004693) per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2013).La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
En aquest sentit, en data 28 de febrer de 2013, la Junta de Govern d’aquesta
Corporació va aprovar les Bases Reguladores i les Convocatòries per a l’atorgament
de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2013) (AJG 47/13).
En concret, es van preveure quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions
per a donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004673); la segona, relativa
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a subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi
de la convocatòria: 201320135120004693); la tercera, destinada a subvencions per a
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de
la convocatòria: 201320135120004713), i la quarta relativa a una subvenció per a
donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004733).
El termini de presentació de sol·licituds per a les convocatòries 201320135120004673,
201320135120004693 i 201320135120004733 es va exhaurir el dia 22 d’abril de 2013
i, per a la convocatòria 201320135120004713, el dia 8 d’abril de 2013.
D’acord amb l’establert a la Base 6 de les Bases Generals comunes a les quatre
Convocatòries –en endavant Bases Generals–, en data 15 de maig de 2013 es van
reunir els membres de l’òrgan col·legiat per tal de consensuar una proposta de
concessió de les subvencions corresponents a dues de les convocatòries esmentades
(201320135120004713 i 201320135120004733). Aquesta proposta fou aprovada
mitjançant acord de la Junta de Govern de la corporació, de data 30 de maig de 2013
(AJG 215/13).
En relació a les altres dues Convocatòries pendents, concretament, la
201320135120004673 i la 201320135120004693, l’òrgan col·legiat s’ha reunit en data
27 de juny de 2013 per tal de consensuar la proposta de concessió de les subvencions
corresponents.
En concret, la proposta acordada per l’òrgan col·legiat, en relació a la convocatòria
201320135120004673, contempla la valoració de 10 sol·licituds, de les quals 8 es
proposen per a selecció i 2 per a desestimació. D’altra banda, respecte de la
convocatòria 201320135120004693 es van presentar un total de 18 sol·licituds, de les
quals 7 es proposen per a selecció i 11 per a desestimació. A més, atès que les
subvencions s’atorguen en un data propera a l’establerta per a la primera justificació,
l’òrgan col·legiat també proposa ampliar el termini per a la presentació de la justificació
parcial, fixat pel 30 d’octubre de 2013, fins el 31 de març de 2014.
Finalment es fa constar que l’aprovació de la resolució de les esmentades
convocatòries s’havia de realitzar fins el 22 de juliol de 2013; és a dir, 3 mesos desprès
de la finalització del termini de presentació de sol·licituds (22 d’abril de 2013).
Tanmateix, atès que és la Junta de Govern l’òrgan competent per a l’aprovació
d’aquesta resolució i que la sessió més propera al 22 de juliol és la fixada per al dia 25,
es proposa en aquest mateix acte la convalidació de l’ampliació del termini de
resolució des del 22 fins el 25 de juliol d’enguany.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
1. Sobre la convocatòria:
- Bases Reguladores generals i específiques de les Convocatòries per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament (2013).
- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm.
13, annex 1, de 15.01.2009).
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2. Sobre les competències de la Diputació:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Art. 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament.
- Llei 26/2001, de 31 de desembre, de Cooperació al Desenvolupament.
- Art. 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- Art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Articles 5 i 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
3. Sobre la pròrroga del termini de justificació parcial de les convocatòries
201320135120004673 i la 201320135120004693
- Art. 49 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre
- Art. 28.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
publicada en el BOP 13, annex 1, de 15 de gener de 2009.
4. Sobre la competència orgànica:
- És la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels
presents acords, atès l’establert a l’epígraf 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 data
19 de febrer de 2013.
En virtut d’això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Convalidar l'ampliació del termini de resolució, produïda per la causa
organitzativa consignada a la part expositiva, i aprovar la relació d’accions
seleccionades i desestimades en resolució de les 2 convocatòries
201320135120004673 i 201320135120004693 per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2013); i
atorgar les subvencions corresponents a les accions seleccionades, segons la
proposta de l’òrgan col·legiat, l’acta de la reunió del qual, de data 27 de juny de 2013,
s’acompanya.
“1.- SUBVENCIONS ATORGADES
Convocatòria 201320135120004673 subvencions per a donar suport a assistències
tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament:
Entitat
Fundació Universitària
Iberoamericana

Acció
Disseny i implementació d’un programa de separació de
residus sòlids domiciliaris municipals que inclogui aquells
generats a les places de mercat en els municipis que
disposen els residus en el “Relleno Sanitario nuevo
Mondoñedo”
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Concessió

49.840,35 €

Entitat
Associació Catalana
d'Enginyeria sense
Fronteres
Unió Cultural
Llatinoamericana de
Terrassa

Acció
Construint governabilitat i desenvolupament sostenible des
de la gestió participativa del territori a Cajamarca, Perú
Assistència pel desenvolupament de l’emprenedoria en
energies sostenibles a Huancayo, Perú

Assistència tècnica per a la millora de la gestió de residus
municipals de la Mancomunitat de Municipis del “Valle Alto”
(Bolívia)
AERYC - Associació Actualització del PCD (Plan Communal de Développement)
Amèrica - Europa de de Tatuà
Regions i Ciutats
Foment del sector de les energies renovables i impuls de
AZIMUT 360 SCCL
l'emprenedoria verda a la regió Tànger-Tetuà del Marroc
Dones per la Llibertat i Bona Governança, Ciutadania i Igualtat d'oportunitats per a
la Democràcia (Dones dones de Guatemala
LiD)
Dinamització de l'emprenedoria i el desenvolupament del
Fundació Parc de
teixit empresarial en el sector agroalimentari al Departament
Recerca UAB
de Colònia, Uruguai
Fundació ENT

Concessió
47.500 €

47.319,50 €

47.057,06 €

41.614,02 €
43.837,75 €
42.500 €

27.360 €

Convocatòria 201320135120004693 subvencions per a donar suport a projectes de
cooperació al desenvolupament:
Entitat
Associació
Cooperacció
Fundació Privada
Món-3
Proyecto Local
Associació Col·lectiu
Punt 6
Fundació Privada
Empresa y Clima
(FEC)
EqualMón
Acció Solidària IGMAN

2.-

Acció
Concessió
Resolució 1325 de Nacions Unides: Municipis i dones
67.493,27 €
treballant per una pau sostenible a Colòmbia
Formació i millora del model d'intervenció social per contribuir
al desplegament de polítiques públiques orientades a millors 56.850,44 €
oportunitats per a dones, joves i nens
Enfortiment de la cria de bestiar caprí i producció de formatge
64.566 €
al districte de Capillas, Huancavelica-Perú
Auditoria de gènere en l'àmbit de l'urbanisme

67.500 €

Capacitació Gestió Residus Urbans de l'Estat de Paraiba
67.237,20 €
(CAGRUEPA)
Promoció i enfortiment de 20 cooperatives del sector
artesanal rifeny, com a eina d'inserció laboral de les dones
Guia digital dels recursos d'interès turístic de l'Opstina de
Trnovo

37.451 €
52.800 €

SOL·LICITUDS DESESTIMADES

Convocatòria 201320135120004673 subvencions per a donar suport a assistències
tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament:
Entitat

Centre d'Estudis Amazònics

Fundació SiD Moskitia

Acció
Millora de la productivitat de l’Estació Piscícola Mausa i
consolidació com a centre de formació de piscicultura
rural i desenvolupament sostenible en el municipi de
San Ignacio de Moxos, departament de Beni a Bolívia
Creació d'un departament municipal de serveis socials
al municipi de Wampusirpi, al Departament de Gracias
a Dios, La Moskitia d'Hondures
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Import
sol·licitat
49.943,56 €

11.907 €

Convocatòria 201320135120004693 subvencions per a donar suport a projectes de
cooperació al desenvolupament:
Acció

Entitat

Llavors de poder. Articulació de les xarxes d’agricultura
Associació de Cooperació
urbana al Districte Capital per a la seva consolidació
Castellar por Colòmbia
empresarial
Enfortiment de la política pública municipal de
discapacitat, mitjançant processos de gestió i formació,
Observatori de la Salut Visual que afavoreixi la implementació de l’estratègia RBC a 4
ciutats del Departament de Santander-Colòmbia en el
marc de la Governança
Societat
de
Tècnics
Campus Motor Anoia
d’Automoció
Moviment per la Pau, el Promovent l'autonomia de les cooperatives femenines
Desarmament i la Llibertat de la Província d'Alhucemas a través de la formació
(MPDL)
dels seus adherents
AGERMANAMENT
sense
Subministrament d'aigua potable a Bot-Makak
fronteres
Associació Yamuna d'Ajut a Cooperativa agrícola i artesana de dones a
la infància
Madagascar
Dotació i instal·lació de 7 sistemes autònoms d'energia
Associació Catalana d'Amics
fotovoltaica per al subministrament d'aigua i energia a
del Poble Sahrauí Secció
7 equipaments a la Wilaya de Smara, als camps de
Anoia (Acaps-Anoia)
refugiats de Sahrauís a Tinduf, Algèria
Sostenibilitat Hogar infanto-juvenil Nuevos Pasos,
Associació Nuevos Pasos
Trujillo (Perú)
Fundació Privada Plataforma
INCUBA MONTEVIDEO
Educativa
Creació d'una xarxa d'empreses simulades SEFED a
Fundació Inform
Tunísia
Associació Catalana de
Solidaritat i Cooperació
Equipament d'energies renovables per la cooperativa
Internacional pel
agrícola del palmeral d'Afanour, Marroc
Desenvolupament. ONGD AL
KARIA

Import
sol·licitat
74.213 €

74.958,53 €

50.000 €
46.528,65 €
53.928,16 €
26.970 €

58.625 €

23.921,06 €
69.820 €
70.000 €

26.296,45 €

Segon.- Disposar les aportacions econòmiques corresponents a les subvencions
atorgades, pels imports i destinataris indicats a la relació d’accions estimades de
l’acord anterior, segons s’estableix a continuació:
2.1. Convocatòria 201320135120004673
 Disposar els imports individuals especificats anteriorment, que sumen un total de
tres-cents quaranta-set mil vint-i-vuit euros amb seixanta-vuit cèntims
(347.028,68)€ els quals seran satisfets de conformitat amb la distribució
pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient:
•

238.582,22 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-143A0-48903
del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona corresponent a
l’exercici 2013; i

•

108.446,46 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-143A0-489 del
pressupost de despeses de l’exercici 2014 de la corporació.
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 Declarar-ne la plurianualitat, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març; i
 Alliberar el saldo sobrant de cinquanta-dos mil nou-cents setanta-un euros amb
trenta-dos cèntims (52.971,32) €, 36.417,78 € (2013) i 16.553,54 € (2014),
respecte de l’autorització de despesa de quatre-cents mil (400.000) €, realitzada
com a conseqüència de l’aprovació de l’esmentada convocatòria, ja que finalment
no s’han atorgat.
2.2. Convocatòria 201320135120004693
 Ajustar l’autorització de despesa aprovada amb la convocatòria, per import de
quatre-cents mil (400.000) €, en el sentit d’augmentar-la en tretze mil vuit-cents
noranta-set euros amb noranta-un cèntims (13.897,91)€, 9.554,80 € (2013) i
4.343,11 € (2014), tot d’acord amb la base 5 de la convocatòria
201320135120004693 (AJG 47/13);
 Disposar els imports individuals especificats anteriorment, que sumen un total de
quatre-cents tretze mil vuit-cents noranta-set euros amb noranta-un cèntims
(413.897,91) €, que seran satisfets de conformitat amb la distribució pressupostària
per anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit
adequat i suficient:
•

284.554,81 € els quals seran satisfets amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10400-143A0-48903 del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona corresponent a l’exercici 2013; i

•

129.343,10 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-143A0-489 del
pressupost de despeses de l’exercici 2014 de la corporació; i

 Declarar-ne la plurianualitat, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
El
pagament
de
les
subvencions
atorgades
en
les
convocatòries
201320135120004673 i 201320135120004693 es farà de conformitat amb el disposat
a la Base General 13 i les despeses generades per les activitats subvencionades es
justificaran en el termini i forma establertes en la Base General 14 (AJG 47/13),
excepte en el que es refereix a la justificació parcial el termini del qual, de conformitat
amb l’acord següent, s’amplia fins el 31 de març de 2014.
Tercer.- Ampliar el termini de justificació parcial establert a les Bases Generals 13.1,
primer paràgraf, i 14.1.a), respecte de les convocatòries 201320135120004673 i
201320135120004693, fins el 31 de març de 2014, de conformitat amb la proposta
elevada per l’òrgan col·legiat, segons acta del 27 de juny de 2013, i atès que
l’atorgament d’aquestes subvencions es realitza en un data propera a l’inicialment
establerta per a l’esmentada justificació.
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Quart.- Aprovar els pressupostos relatius a les actuacions subvencionades en les
convocatòries 201320135120004673 i 201320135120004693, que s’acompanyen
d’annex III a l’acta de l’òrgan col·legiat de 27 de juny de 2013 i que reflecteixen els
compromisos d’execució assumits per cadascun dels socis dels partenariats així com
els imports de la subvenció que corresponen als esmentats compromisos;
Informar que, de conformitat amb la Base 12 de les Bases Generals aplicables a
ambdues convocatòries, les obligacions derivades d’aquests compromisos es
reflectiran en un conveni de col·laboració amb el contingut que en aquella s’exigeix i
que, tal com es regula en la Base General 14.2.III a continuació, les transferències
entre els socis del partenariat es justificaran a partir de l’esmentat conveni de
col·laboració, en la forma que s’especifica en aquesta base i, en conseqüència, no
s’admetran factures entre els socis; i, finalment,
Informar també que, d’acord amb l’establert a la Base General 8, les entitats
beneficiàries d’aquestes subvencions podran reformular els pressupostos que
s’aproven, per tal d’adaptar-los als imports de la subvenció atorgada, en el termini d’un
mes des de la notificació de l’atorgament, juntament amb l’acceptació de la subvenció,
i que en aquesta reformulació s’hauran de contemplar els aspectes següents:
-

Les despeses relatives a telèfon, subministraments, lloguer de locals, gestoria, i
d’altres generals de l’entitat, són despeses indirectes i, per tant, hauran
d’imputar-se com a tal, i no com a directes, amb el límit del 5% de l’import de
les despeses directes efectivament justificades (Base General 10); i

-

No es consideraran elegibles les despeses relatives a bens inventariables,
siguin mobles o immobles (Base General 10).

Cinquè.- Publicar la relació de subvencions atorgades al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
Sisè.- Notificar els presents acords als interessats.
13.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un annex al conveni 193/10 sobre
“Mejoramiento Institucional y de gestión del Congreso de Intendentes de
Uruguay“ i la revocació inicial de la subvenció restant per import de cent mil
(100.000) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
I. ANTECEDENTS
En la sessió celebrada el 25 de febrer de 2010 la Junta de Govern de la corporació va
adoptar l’acord 96/10 mitjançant el qual s’atorgava una subvenció per concessió
directa al Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament a Uruguai (PNUD
Uruguai), per import de cent seixanta mil (160.000) €. La subvenció estava destinada a
la realització del projecte “Mejoramiento Institucional y de gestión del Congreso de
Intendentes de Uruguay” i va ser regulada mitjançant un conveni vigent des del 24 de
març de 2010 (conveni registrat amb el número 193/10) així com pels dispositius de
l’acord 96/10, el tercer dels quals establia el termini d’execució del projecte
subvencionat entre l'1 de febrer de 2010 i el 30 de setembre de 2011.
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L’objectiu del projecte responia a la voluntat de la Diputació de Barcelona de recolzar
el procés de descentralització iniciat a l’Uruguai i la redefinició del paper del Congreso
de Intendentes (òrgan representatiu de totes les intendències del país).
Problemes conjunturals derivats de la realitat política de l’Uruguai van condicionar el
normal funcionament del Congreso de Intendentes. En aquest sentit, PNUD-Uruguai
va decidir aturar els treballs davant la possibilitat que els fons del conveni no fossin
adequadament invertits i va proposar, al mes d’abril de 2012, destinar el saldo
romanent a una activitat completament diferent i amb nou actors que no estaven
estipulats al conveni. Fins aquest moment, la Diputació de Barcelona havia fet dos
pagaments al PNUD-Uruguai. Un primer pagament de 20.000 €, dels quals 19.613,74€
havien estat justificats i, un segon de 40.000 € que, en el moment d’aturar l’execució
del projecte, encara no s’havien justificat.
Davant la sol·licitud plantejada pel PNUD-Uruguai i atès que el segon pagament no
s’havia justificat, des de l’òrgan gestor es va reclamar, en diferents ocasions, un estat
detallat de l’execució del pressupost que encara disposava l’entitat per poder adoptar
una decisió al respecte.
Degut a canvis en l’equip tècnic del PNUD-Uruguai, les comunicacions varen quedar
interrompudes entre juny i desembre de 2012 i no es varen restablir fins al mes de
gener de 2013, moment en què el PNUD Uruguai va procedir a aclarir el saldo pendent
d’executar: divuit mil dos-cents quaranta-sis (18.246) dollars. Atès que, en el mes de
març de 2013, PNUD Uruguai presentà una relació justificativa de despeses relatives
al segon pagament i determinà que els 40.000 € corresponents a l’esmentada segona
transferència equivalien a 56.100 dollars, la Diputació de Barcelona, aplicant una regla
de proporcionalitat directa, considera que els 18.246 dollars pendents d’execució
equivalen a 13.009,63 €.
El dies 11 i 12 de març d’enguany el Cap de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament va mantenir reunions a Montevideo amb representants del
PNUD-Uruguai i del Congreso de Intendentes, constatant que el PNUD-Uruguai tenia
la voluntat d’executar adequadament el saldo romanent així com que el Congreso de
Intendentes de Uruguai havia adoptat un rol protagonista.
En aquesta reunió, PNUD-Uruguai i el Congreso de Intendentes van proposar aplicar
el saldo romanent a noves activitats vinculades a l’objecte del conveni, en concret, a
activitats relacionades amb l’aprenentatge i l’intercanvi de bones pràctiques en matèria
de gestió local i d’ens supramunicipals.
En concret les accions han de servir per recolzar el Congreso de Intendentes en el
procés d’articulació entre els governs departamentals, el propi Congreso de
Intendentes i les estructures del tercer nivell de govern a través de la generació
d’espais de discussió sobre models de gestió i institucionals que facilitin aquesta
coordinació multinivell. En aquest sentit les activitats proposades són:
a) Intercanvi de bones pràctiques i transferència d’experiències i models de gestió
entre la Diputació de Barcelona i el Congreso de Intendentes.

24

b) Suport a espais d’intercanvi entre el Congreso de Intendentes i els alcaldes
uruguaians.
c) Generació d’un espai d’intercanvi de bones pràctiques entre el Congreso de
Intendentes, els municipis i experts llatinoamericans en matèria de
descentralització pel que fa a la gestió i implementació de polítiques del tercer
nivell de govern.
Tenint en compte com s’ha desenvolupat el projecte, la nova situació del Congreso de
Intendentes i que la proposta actual de noves activitats encaixa i és coherent amb
l’objecte del projecte subvencionat, l’òrgan gestor de la subvenció considera adient
aplicar el saldo romanent del projecte a les noves activitats proposades, que
s’acompanyen d’annex.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
Vist l’establert a l’article X del conveni entre el PNUD Uruguai i la Diputació de
Barcelona, les noves activitats proposades acompanyades d’annex a aquest acord
tindran la consideració d’esmena i passaran a formar part del conveni:
“X. El presente Acuerdo podrá enmendarse mediante un intercambio de
comunicaciones por escrito entre la Diputación y el PNUD. Las comunicaciones
por escrito intercambiadas a esos efectos pasarán a ser parte integrante del
presente Acuerdo”.
Vist que “l’acord de participació de tercers en la finançament de despeses” (conveni
193/10) s’emmarca en l’Acord Marc entre el Regne d’Espanya i el Programa de
Nacions Unides per al Desenvolupament, fet a Nova York el 13 d’abril de 2005 (BOE
01.02.06), i que, de conformitat amb l’article III (finançament de projectes, programes o
activitats que s’hi derivin), es tindran en consideració tant els reglaments i
reglamentacions del PNUD com la normativa espanyola corresponent.
D’acord, per tant, amb els articles 14.1 i 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions relatius, respectivament, a les obligacions dels beneficiaris de
les subvencions i a la justificació de les subvencions públiques.
Vist l’article 29 de 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, de 15 de gener de 2009, sobre el
procediment de revocació i reintegrament de subvencions.
Vist que la subvenció al PNUD Uruguai va ser atorgada l’any 2010 per la Junta de
Govern de la corporació (sessió de 25 de febrer) ja que el conveni superava l’import de
cent mil (100.000) € (apartat 2.1.3.c) de la Refosa 1/2009, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
dictada en execució del Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 2008, i
publicada al BOPB núm. 308, de data 24 de desembre de 2008) i és manté la
competència de l’òrgan que la va atorgar.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar un annex addicional al conveni 193/10 entre el PNUD Uruguai i la
Diputació de Barcelona, que s’adjunta als presents acords i que consisteix en les
noves activitats que modifiquen les establertes inicialment, amb l’objecte d’executar
adequadament el saldo romanent per import de 13.009,63 € que té el PNUD Uruguai, i
atorgar un termini d’un mes, des de la notificació dels presents acords, perquè el
PNUD Uruguai accepti l’annex així com condicions que s’estableixen a continuació, en
el benentès que, transcorregut aquest termini sense haver-se formular l’acceptació
expressa, s’entendrà que aquesta es tàcita.
Segon.- Establir un termini d’execució, per a les esmentades activitats, que s’estendrà
des de l’1 de juliol de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, i dos terminis de
justificació:
•

Fins l’1 de setembre de 2013, per presentar la justificació definitiva i signada,
que ja va ser avançada pel PNUD Uruguai en el mes de març de 2013; i

•

Fins el 30 de juny de 2014, per a la justificació de les despeses corresponents
a les noves activitats, per import de 13.009,63 €.

El PNUD Uruguai justificarà aquestes despeses mitjançant la presentació de:
•

Un estat financer certificat emès per la Direcció de Gestió/Oficina de Finances i
Administració del PNUD; i

•

Un informe d’activitats del programa/projecte emès per l’Oficina del PNUD
Uruguai.

Tercer.- Revocar inicialment l’import restant, no transferit, de la subvenció atorgada al
PNUD Uruguai mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
de data 25 de febrer de 2010 (AJG 96/10), que ascendeix a cent mil (100.000) €, atès
l’endarreriment en l’execució del projecte i en la justificació del segon pagament
realitzat, i concedir un termini d’audiència de 15 dies, des de la notificació dels
presents acords, per tal que el PNUD Uruguai presenti les al·legacions que consideri
oportunes. Transcorregut aquest termini sense presentar les esmentades al·legacions
o presentades i considerades desestimades, la revocació inicial passarà a definitiva.
Quart.- Facultar el President de la Diputació de Barcelona per a l’adopció de tots els
actes de desplegament i liquidació que puguin esdevenir necessaris.
Cinquè.- Notificar els acords precedents al PNUD Uruguai.
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Coordinació de Concertació i Assistència Local
14.- Dictamen que proposa la liquidació dels ajuts econòmics atorgats en el
marc de la convocatòria 2012 de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla
de concertació, que s’havien d’executar en el període de l’1 de gener de 2012 al
31 de desembre de 2012 i justificar com a màxim fins el 31 de març de 2013 i de
diversos ajuts econòmics plurianuals atorgats en el marc de la convocatòria
2011, i que s’havien de justificar en el mateix termini.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel Diputat Delegat per a la cooperació local, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
LIQUIDACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA DEL 2012
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 d’abril de 2012, va
aprovar el dictamen de resolució dels ajuts econòmics, en el marc de la convocatòria
pública per a l’exercici 2012 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
D’acord amb l’article 18 de l’esmentada convocatòria, l’execució de les actuacions per
raó de les quals es van atorgar els ajuts s’havia de dur a terme en el període de l’1 de
gener de 2012 al 31 de desembre de 2012 i justificar-se com a màxim, fins el 31 de
març de 2013, a excepció de les actuacions declarades plurianuals i d’aquelles per a
les quals s’hagués aprovat una pròrroga del termini de justificació.
Atès que l’article 25 de la convocatòria estableix que, transcorreguts els terminis
màxims d’execució i justificació, s’habilitarà un termini per presentar la documentació
de justificació pendent i esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que, de no
fer-ho, es procedirà a revocar l’ajut .
Per escrit de 18 de març de 2013, dirigit als ens beneficiaris dels recursos del Catàleg,
es va habilitar i conferir un termini d’audiència fins el 19 d’abril de 2013 per a presentar
a la Diputació de Barcelona la documentació de justificació dels ajuts pendents de
justificar, a excepció de:
-

Els ajuts econòmics per als quals es va aprovar una pròrroga específica del
termini d’execució fins al 5 d’abril de 2013 i del termini de justificació fins el 5 de
juliol de 2013.

-

Els ajuts d’execució plurianual, en regir-se pels seu terminis específics.

la liquidació d’aquests ajuts es produirà un cop transcorregut el termini màxim de
justificació.
En l’esmentada comunicació s’advertia que, transcorregut el termini anterior sense que
la justificació i/o esmena dels defectes s’hagués produït, es procediria a la seva
liquidació i a la revocació dels ajuts no justificats, amb l’obligació de l’ens destinatari, si
s’escau, de reintegrar-ne els imports avançats.
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Transcorregut el termini d’audiència, es constata el següent:




Existeixen ajuts econòmics atorgats pendents de justificar que s’han de donar
de baixa per revocació.
Alguns ens beneficiaris, dins del termini de justificació, han comunicat a la
Diputació de Barcelona la seva renúncia als ajuts atorgats.
En darrer terme, hi ha ajuts econòmics respecte els quals l’ens destinatari no
ha justificat la totalitat de l’import concedit malgrat haver-se presentat la
justificació final de l’actuació, essent procedent, en aquest cas, reduir l’import
dels ajuts econòmics atorgats.

LIQUIDACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS PLURIANUALS ATORGATS EN EL
MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL 2011
També es va habilitar i conferir un termini d’audiència, en els mateixos termes que per
als ajuts econòmics del 2012, per als ajuts econòmics plurianuals, atorgats en el marc
de la convocatòria per la concertació d’actuacions en l’àmbit de suport als serveis i
activitats del 2011 aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en
sessió de 25 de novembre de 2010, i per als quals va finalitzar el termini de justificació
el 31 de març del 2013.
Transcorregut el termini d’audiència, s’ha constatat l’existència, d’un ajut concedit a
l’Ajuntament de Cardona, el detall del qual s’indica en la part dispositiva, pendent de
justificar i que, per tant, s’ha de donar de baixa per revocació.
D’altra banda, en el marc d’aquesta convocatòria es va concedir un ajut a l’Entitat
Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus. D’acord amb el
conveni amb el qual es va formalitzar l’ajut, la Diputació de Barcelona va avançar a
aquesta entitat un import de 50.000 €
Amb l’extinció de l’esmentada Entitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona es va
subrogar en els seus deures i obligacions respecte l’esmentat l’ajut.
Durant l’execució d’aquesta actuació s’ha constatat l’existència d’incompatibilitats entre
els esquemes de gestió previstos i les determinacions del programa on s’emmarca
l’actuació: ENPI CBC de la Unió Europea, “Xarxa mediterrània pera la promoció
d’estratègies de desenvolupament urbà sostenible”, regulat pel contracte de subvenció
entre la Regió Autònoma de Sardenya com a Autoritat de Gestió conjunta de la Conca
Mediterrània de l’ENPI CBC i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Aquest fet aconsella, a instància de la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals
de la Diputació de Barcelona, el disseny d’un nou marc de cooperació entre les
administracions actuants i justifica procedir a la revocació i sol·licitud de reintegrament
de l’ajut en el marc del Pla de concertació que en va emparar la concessió.
SOL·LICITUDS PRESENTADES DURANT L’ANY 2012 PER ALS RECURSOS
“BANCS I PAPERERES” I “ESPAIS LÚDICS PER A LA GENT GRAN”
D’acord amb l’article 8.7 del Règim regulador del Catàleg de serveis 2013, les
sol·licituds de recursos formulades durant el 2012, respecte les quals calgui recórrer a
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la contractació externa harmonitzada, són vigents en el marc d’aquest Règim
regulador.
D’acord amb l’article 12 a. del règim de concertació del Catàleg 2012, el termini màxim
per formalitzar els recursos tècnics i materials d’aquest Catàleg finalitzava el 31 de
març de 2013. La formalització dels recursos materials consistents en “Bancs i
papereres” i “Espais lúdics per a la gent gran” comporta que prèviament s’hagi de
licitar l’adquisició d’aquests bens. En tractar-se de licitacions d’elevat import,
freqüentment cal recórrer al procediment de la contractació harmonitzada i a altres
procediments de contractació, com ara el procediment negociat, procediments en
ambdós casos que es perllonguen en el temps, fet que pot provocar que no es puguin
acabar de formalitzar en termini la totalitat de recursos previstos.
En aquest sentit, el règim de concertació del Catàleg 2013, ha previst que en el seu
article 8.7 que les sol·licituds d’aquests dos recursos formulades durant el 2012
respecte les quals calgui recórrer a la contractació externa harmonitzada són vigents
en el marc d’aquest règim regulador.
Atès que és voluntat de la Diputació de Barcelona la d’assegurar que aquests recursos
materials consistents en la cessió en propietat de béns mobles es puguin formalitzar
amb els ens destinataris i, alhora, la d’homogeneïtzar el règim jurídic aplicable a
aquesta tipologia de recursos, és objecte del present Dictamen l’ampliació de l’abast
de l’article 8.7 del règim del Catàleg 2013, en el sentit de declarar vigents les
sol·licituds formulades en l’anualitat 2012 per a aquests recursos esmentats, amb
independència del procediment de licitació emprat per a la seva contractació.
Vistos els apartats 12.2.c) i 12.3.c) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència en data de 14 de febrer de
2013 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de febrer de
2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat
delegat per a la cooperació local eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la liquidació dels ajuts econòmics atorgats per la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona en sessió de 26 d’abril de 2012 en el marc de la
convocatòria 2012, de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de concertació,
ajuts que s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31
de desembre de 2012 i justificar, com a màxim, el 31 de març de 2013, així com dels
ajuts econòmics plurianuals atorgats en el marc de la convocatòria 2011 per als quals
va finalitzar el termini de justificació el 31 de març de 2013.
Segon.- Donar de baixa per revocació els ajuts econòmics que s’indiquen a
continuació, en el marc de la liquidació esmentada en l’acord primer:
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A. Ajuts econòmics atorgats en el marc de la convocatòria 2012, que s’havien
d’executar en el període de l’1 de gener de 2012 i 31 de desembre de 2012 i justificar
com a màxim, el 31 de març de 2013.
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N.I.F.

Codi
XBMQ

XXXXXXXX

12Y86125

Servei de Comerç Urbà AJ. BALENYÀ

XXXXXXXX

12Y85942

Of. Tècnica del Canvi
Climàtic i Sostenibilitat

XXXXXXXX

12Y83001

XXXXXXXX

12Y82494

AJ. CABRILS

XXXXXXXX

12Y83473

AJ. CALONGE DE
SEGARRA

XXXXXXXX

12Y82479

AJ. CAMPINS

XXXXXXXX

12Y86109

AJ. CÀNOVES I SAMALÚS

XXXXXXXX

12Y80887

Oficina de Mercats i
Fires Locals

AJ. CANYELLES

XXXXXXXX

12Y85749

Oficina de Projectes
Transv. i Suport a la
Gestió

AJ. CARME

XXXXXXXX

12Y86099

Servei de Salut Pública AJ. CARME

XXXXXXXX

12Y82712

Centre gestor
Oficina de Projectes
Transv. i Suport a la
Gestió

Ens destinatari

AJ. ARENYS DE MAR

AJ. CABANYES, LES

Servei de Salut Pública AJ. CABRERA DE MAR
O. T. Sensibilització,
Participació i
Divulgació A
Servei de Salut Pública
Oficina de Projectes
Transv. i Suport a la
Gestió
Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

Aportació
de la
Diputació

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

2012/0000232

G/12100/928A0/46250

9.334,53 1303901070

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.000 1303901157

2012/0000461

G/50500/172B0/46250

2.900 1303901166

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

2.000 1303901052

2012/0000462

G/50500/172B2/46250

2.000 1303901174

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

1.000 1303901053

Posat al dia amb les noves
tecnologies

2012/0000232

G/12100/928A0/46250

925,79 1303901073

Adquisició sonòmetre

2012/0000460

G/50500/172B1/46250

4.750 1303901169

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.000 1303901194

2012/0000232

G/12100/928A0/46250

955,64 1303901074

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

1.000 1303901054

Actuació
Accés a l'administració
electrònica mitjançant
llenguatge natural (iSAC)
Dinamització comercial al
municipi de Balenyà
Instal·lació de rellotges
horaris per controlar
l'encesa i l'apagada dels
aparells dels edificis públics
mou'te avui, ho notaràs
demà. Gimnasia adaptada
per a la gent gran.
ACCIONS DE
COMUNICACIÓ PER A LA
SOSTENIBILITAT
Campanya de cens i
identificació d'animals de
companyia (gossos i gats) a
Calonge de Segarra

PUNT DE
SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC PEL MERCAT
Cursos de formació de
canals telemàtics oberts a
tota la població
Campanya de cens i
identificació d'animals de
companyia a Carme i de
tinença responsable

Centre gestor

N.I.F.

Codi
XBMQ

XXXXXXXX

12Y82432

XXXXXXXX

12Y85141

XXXXXXXX

12Y86079

XXXXXXXX

12Y82798

XXXXXXXX

12Y85940

XXXXXXXX

12Y83424

XXXXXXXX

12Y84007

XXXXXXXX

12Y82383

AJ. HOSPITALET DE
LLOBREGAT, L

XXXXXXXX

12Y85854

AJ. IGUALADA

XXXXXXXX

12Y85714

XXXXXXXX

12Y80882

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Ens destinatari

Servei de Salut Pública AJ. CENTELLES
Gerència de Serveis de
AJ. CERVELLÓ
Turisme
Oficina de Projectes
AJ. CERVELLÓ
Transv. i Suport a la
Gestió
Serv. Polítiques d'Acció
AJ. CERVELLÓ
Comunitària i
P.Ciutadana
Servei de Comerç Urbà AJ. CERVELLÓ
O. T. Sensibilització,
AJ. CORNELLA DE
Participació i
LLOBREGAT
Divulgació A
Serv. Polítiques d'Acció
Comunitària i
AJ. GARRIGA, LA
P.Ciutadana
Servei de Salut Pública AJ. GELIDA
Servei de Comerç Urbà

Oficina de Mercats i
Fires Locals

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
AJ. LLIÇA DE VALL
Ambiental
Servei de Salut Pública AJ. MALGRAT DE MAR
Oficina de Mercats i
AJ. MONTMAJOR
Fires Locals

Aportació
de la
Diputació

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

500 1303901055

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

2.000 1303901123

2012/0000232

G/12100/928A0/46250

2.826,61 1303901075

2012/0000217

G/60304/924A0/46250

3.387 1303901180

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

2.000 1303901158

2012/0000462

G/50500/172B2/46250

2.700 1303901170

2012/0000261

G/60303/232A1/46250

3.590 1303901162

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

1.681 1303901056

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

8.000 1303900672

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

750 1303901193

Adquisició de Sonòmetre

2012/0000460

G/50500/172B1/46250

4.540 1303901168

12Y82345

Prevenció de la legionel·losi

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

500 1303901057

12Y85793

Un Mercat més Atractiu

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

2.000 1303901078

Actuació
Atenció als animals de
companyia
EDICIÓ GUIA TURÍSTICA
DEL CASTELL DE
CERVELLÓ 2012
ENLLAÇ REGISTRE
GENERAL MUNICIPAL A
LA PLATAFORMA EACAT
Participació Ciutadana per a
la elaboració del projecte del
Parc de la Timba
ELABORACIÓ DE LA GUIA
COMERCIAL i INDUSTRIAL
DE CERVELLÓ
Implantació del sistema de
recollida d'olis de fregir usat
a centres educatius
Sessions de coneixement de
l'entorn + Dia Internacional
de les Persones Migrants
Prevenció de l'expansió del
mosquit tigre
Projecte de dinamització
comercial del comerç de
L'Hospitalet
CAMPANYA
CONSCIENCIACIÓ DE LA
GESTIÓ RESIDUS MERCAT
DELS MARXANTS

32

Centre gestor

Ens destinatari

Servei de Salut Pública AJ. MONTMELÓ

N.I.F.

Codi
XBMQ

XXXXXXXX

12Y82169

O. T. Sensibilització,
Participació i
Divulgació A

AJ. MONTORNÈS DEL
VALLÈS

XXXXXXXX

12Y83373

Oficina de Mercats i
Fires Locals

AJ. MONTORNÈS DEL
VALLÈS

XXXXXXXX

12Y85657

Oficina de Mercats i
Fires Locals

AJ. MONTORNÈS DEL
VALLÈS

XXXXXXXX

12Y85658

Oficina de Projectes
Transv. i Suport a la
Gestió

AJ. OLESA DE
BONESVALLS

XXXXXXXX

12Y86155

AJ. OLVAN

XXXXXXXX

12Y81111

AJ. PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS

XXXXXXXX

12Y86032

AJ. PARETS DEL VALLÈS

XXXXXXXX

12Y85642

Gerència de Serveis de
AJ. RAJADELL
Turisme

XXXXXXXX

12Y85234

Gerència de Serveis de
AJ. SABADELL
Turisme

XXXXXXXX

12Y85155

XXXXXXXX

12Y82041

Oficina d'activitats
esportives
Servei de Comerç Urbà
Oficina de Mercats i
Fires Locals

Servei de Salut Pública

AJ. SANT CUGAT DEL
VALLÈS

Actuació
Montmeló - Projectes i
activitats en matèria de
sanitat ambiental
Programa d'educació
ambiental a les escoles
públiques del municipi
Creació i instal·lació de
punts de llum i quadres
elèctrics subministrament
parades mercat. Montornès
Nord
Creació i instal·lació de
punts de llum i quadres
elèctrics subministrament
parades mercat. Montornès
Centre
GESTIÓ ELECTRÒNICA
D'EXPEDIENTS AMB LA
IMPLEMENTACIÓ DE LA
SIGNATURA
ELECTRÒNICA
NO ET QUEDIS AÏLLAT
Conveni per a la
dinamització comercial en el
centre comercial urbà
Implantació de plans
d’emergència i de mesures
de disminució de residus
Planificació, disseny, edició
material promoció turística
de Rajadell
Reedició de la publicació
turística Descobreix
Sabadell
Promoció de la salut als
centres educatius
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Aportació
de la
Diputació

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

6.487 1303901058

2012/0000462

G/50500/172B2/46250

2.700 1303901172

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

4.316 1303901190

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

6.192 1303901191

2012/0000232

G/12100/928A0/46250

7.901,04 1303901087

2012/0000195

G/30400/341A0/46251

1.500 1303901103

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.500 1303900668

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

8.000 1303901195

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.000 1303901132

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.500 1303901133

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

7.232 1303901059

N.I.F.

Codi
XBMQ

XXXXXXXX

12Y83350

XXXXXXXX

12Y82036

XXXXXXXX

12Y82211

XXXXXXXX

12Y85650

XXXXXXXX

12Y85651

XXXXXXXX

12Y80873

XXXXXXXX

12Y85095

Servei de Salut Pública AJ. SANT QUIRZE SAFAJA XXXXXXXX

12Y82325

Centre gestor
O. T. Sensibilització,
Participació i
Divulgació A

Ens destinatari

AJ. SANT ESTEVE
SESROVIRES

AJ. SANT ESTEVE
SESROVIRES
AJ. SANT JÚLIA DE
Servei de Salut Pública
CERDANYOLA
Oficina de Mercats i
AJ. SANT JUST DESVERN
Fires Locals
Oficina de Mercats i
AJ. SANT JUST DESVERN
Fires Locals
Oficina Tècnica
AJ. SANT PERE DE
d'Avaluació i Gestió
TORELLÓ
Ambiental
Gerència de Serveis de AJ. SANT QUIRZE DE
Turisme
BESORA
Servei de Salut Pública

AJ. SANT VICENÇ DE
MONTALT
Gerència de Serveis de AJ. SANT VICENÇ DE
Turisme
TORELLÓ
Oficina de Polítiques
AJ. SANT VICENÇ DE
d'Igualtat i Drets Civils TORELLÓ
Oficina del Pla Jove

XXXXXXXX

12Y84955

XXXXXXXX

12Y85137

XXXXXXXX

12Y83163

Actuació

La R-fira
CONTROL I PREVENCIÓ
DE PLAGUES URBANES
Campanya d’esterilització de
gats
Implantació de les Tics al
mercat municipal
Promoció i divulgació del
mercat setmanal
CONTROL
SONORITZACIÓ AL POBLE
DE SANT PERE
FESTA DEL TAST DEL
BISAURA
ACTIVITATS DE
PROMOCIÓ DE LA SALUT
AL CENTRE CÍVIC
Oci alternatiu
Renovació del mapa turístic
del municipi
Impuls a les polítiques
d'igualtat
Foment, promoció,
consolidació i millora de la
Mostra de Sant Vicenç dels
Horts

Aportació
de la
Diputació

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

2012/0000462

G/50500/172B2/46250

2.700 1303901175

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

2.810 1303901060

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

1.000 1303901061

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.000 1303901196

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.300 1303901189

2012/0000460

G/50500/172B1/46250

2.000 1303901167

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.000 1303901135

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

2.000 1303901049

2012/0000183

G/60302/339A1/46250

4.209 1303901107

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

500 1303901137

2012/0000188

G/60301/232A1/46250

1.000 1303901183

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.200 1303901192

Oficina de Mercats i
Fires Locals

AJ. SANT VICENÇ DELS
HORTS

XXXXXXXX

12Y85693

Oficina de Projectes
Transv. i Suport a la
Gestió

AJ. ST. ANDREU DE
LLAVANERES

XXXXXXXX

12Y86133

FINESTRETA ÚNICA

2012/0000232

G/12100/928A0/46250

5.412,04 1303901083

XXXXXXXX

12Y82606

Servei d'atenció als animals
de companyia a Santa Maria 2012/0000342
d’Oló

G/60401/313A0/46250

1.000 1303901062

Servei de Salut Pública AJ. STA. MARIA D’OLÓ
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N.I.F.

Codi
XBMQ

XXXXXXXX

12Y85082

AJ. TALAMANCA

XXXXXXXX

12Y81284

Servei de Salut Pública AJ. TALAMANCA

XXXXXXXX

12Y82264

Servei de Salut Pública AJ. TALAMANCA

XXXXXXXX

12Y82265

XXXXXXXX

12Y85610

XXXXXXXX

12Y85116

XXXXXXXX

CONSELL COM. DEL BAIX
LLOBREGAT

Centre gestor

Oficina de Mercats i
Fires Locals
Gerència de Serveis de
Turisme
Gerència de Serveis de
Turisme
Serv. Polítiques d'Acció
Comunitària i
P.Ciutadana
O. T. Sensibilització,
Participació i
Divulgació A
O. T. Sensibilització,
Participació i
Divulgació A

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Nº expedient

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.000 1303901139

2012/0000195

G/30400/341A0/46250

927 1303901104

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

526 1303901065

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

500 1303901064

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.000 1303901198

L'anoia sobre el mapa

2012/0000198

G/30200/432A0/46550

1.000 1303901145

12Y85117

L'anoia en Imatges

2012/0000198

G/30200/432A0/46550

1.000 1303901146

XXXXXXXX

12Y84019

Xarxa comarcal de
polítiques de diversitat i
convivència

2012/0000261

G/60303/232A1/46550

4.141,91 1303901163

CONSELL COM. DEL
MARESME

XXXXXXXX

12Y83430

DINAMITZACIÓ DELS
PAES DEL MARESME

2012/0000462

G/50500/172B2/46550

1.200 1303901176

EMD. VALLDOREIX

XXXXXXXX

12Y83495

Activitats d'educació
ambiental als centres
educatius

2012/0000462

G/50500/172B2/46850

1.000 1303901177

XXXXXXXX

12Y85121

Edició de fulletons turístics i
material de marxandatge per 2012/0000198
als museus de Martorell

G/30200/432A0/46250

1.500 1303901144

XXXXXXXX

12Y85586

12ª Edició de la Fira Sitges
Stock

G/30300/431A0/46950

2.000 1303901187

Ens destinatari

Gerència de Serveis de
AJ. TALAMANCA
Turisme
Oficina d'activitats
esportives

Aportació
de la
Diputació

Aplicació
pressupostària

AJ. VILASSAR DE MAR
CONSELL COM. DE
L'ANOIA
CONSELL COM. DE
L'ANOIA

PATR. MPAL. SERV.
Gerència de Serveis de ATENCIÓ A LES
Turisme
PERSONES DE
MARTORELL
Oficina de Mercats i
TURISME DE SITGES
Fires Locals
AGENCIA DE PROMOCIÓ

Actuació
Redisseny i reedició del
fulletó de promoció turística
de Talamanca
Caminada popular
Talamanca - Montserrat
Desinsectació i desratització
d'edificis públics de
Talamanca
Control de colònies de gats
a Talamanca
Inauguració del nou mercat
municipal: promoció i difusió
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2012/0000251

B. Actuacions plurianuals objecte d’ajut econòmics atorgats en el marc de la
convocatòria 2011 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de
concertació.

Nº
d’expedient

Aplicació
pressupostària

Aportació
de la
Diputació

Import
avançat

Ajust de
valor
Nº doc.
agrupat

Centre gestor

Ens destinatari

NIF

Codi
XBMQ

Oficina de
Cooperació al
Desenvolupament

AJ. CARDONA

XXXXXXXX

11Y72317

Servei turístic de Cardona a
Uruguai

2010/0011283

G/10400/143A0/46250

8.000

7.200

1303901199

Oficina de
Cooperació al
Desenvolupament

ÀREA
METROPOLITANA
DE BARCELONA

11Y72316

ASSISTÈNCIA AL Pla
Estratègic de
Desenvolupament sostenible
de Sousse (Tunísia)

2010/0011283

G/10400/143A0/46450

100.000

50.000

1303901237

XXXXXXXX

Actuació

Tercer.- Acceptar la renúncia dels ajuts econòmics atorgats en el marc de la
convocatòria 2012 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació
que s’indiquen a continuació i donar-los de baixa, en el marc de la liquidació
esmentada en l’acord primer.

Aportació
de la
Diputació

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

N.I.F.

Codi
XBMQ

Actuació

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

XXXXXXXX

12Y86115

Facilitem l'ús de les TIC a
Cabrera

2012/0000232

G/12100/928A0/46250

2.682,35

1303901072

XXXXXXXX

12Y84805

Jovent al dia

2012/0000183

G/60302/339A1/46250

994

1303900967

XXXXXXXX

12Y85986

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.000

1303900457

AJ. CALAF

XXXXXXXX

12Y85733

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

810

1303900557

AJ. CAMPINS

XXXXXXXX

12Y80888

CONTROL SOROLL AMBIENTAL 2012/0000460

G/50500/172B1/46250

4.800

1303900960

AJ. CARDEDEU

XXXXXXXX

12Y83641

2012/0000216

G/40103/335A0/46250

1.900

1303900906

AJ. CASTELLBELL I
XXXXXXXX
EL VILAR

12Y83465

2012/0000462

G/50500/172B2/46250

2.000

1303900962

Servei de Comerç
Urbà

AJ. CORBERA DE
LLOBREGAT

XXXXXXXX

12Y85862

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

2.000

1303900459

Servei de Comerç
Urbà

AJ. CORBERA DE
LLOBREGAT

XXXXXXXX

12Y85864

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.000

1303900458

Oficina d'activitats
esportives

AJ. CORNELLA
DE LLOBREGAT

XXXXXXXX

12Y81473

2012/0000195

G/30400/341A0/46251

6.250

1303900893

AJ. MEDIONA

XXXXXXXX

12Y81190

24 HORES DE FUTBOL SALA

2012/0000195

G/30400/341A0/46250

1.000

1303900892

AJ. PALLEJA

XXXXXXXX

12Y86031

COMERÇ I MEDIAMBIENT

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

500

1303900548

AJ. PIERA

XXXXXXXX

12Y85640

FOMENT
MUNICIPAL

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

2.500

1303901071

Centre gestor
Oficina de Projectes
Transv. i Suport a la
Gestió
Oficina del Pla Jove
Servei de Comerç
Urbà
Oficina de Mercats i
Fires Locals
Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental
Oficina de Difusió
Artística
O. T.
Sensibilització,
Participació i
Divulgació A

Oficina d'activitats
esportives
Servei de Comerç
Urbà
Oficina de Mercats i
Fires Locals

Ens destinatari

AJ. CABRERA
D'ANOIA
AJ. CABRERA
D'ANOIA
AJ. CABRERA
D'ANOIA

sensibilització del comerç a
Cabrera
Edició d'auques del Mercat de
Calaf

FESTIVAL DE CIRC EN EL
MARC DE LA FESTA MAJOR
DE CARDEDEU 2012
CAMPANYA PEL CONSUM
EFICIENT D'ENERGIA
ELÈCTRICA DE LAS LLARS DE
CASTELLBELL I EL VILAR
Gestió de la dinamització del
centre comercial urbà de Corbera
de Llobregat
Promoció del comerç artesà de
Corbera de Llobregat
ACCÉS
A
L'ESPORT
EN
PERSONES
AMB
RISC
D'EXCLUSIÓ
SOCIAL
DE
CORNELLÀ

DEL

MERCAT

Nº expedient

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Centre gestor

Ens destinatari

N.I.F.

Servei de Comerç
Urbà

AJ. PINEDA DE
MAR

XXXXXXXX

12Y86023

Gestió de la dinamització
comercial en un centre comercial
urbà

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.000

1303900547

Oficina de Projectes
Transv. i Suport a la
Gestió

AJ. POBLA
LILLET, LA

DE

XXXXXXXX

12Y86143

Millora del servei d'administració
electrònica de la Pobla de Lillet

2012/0000232

G/12100/928A0/46250

2.371,88

1303901082

Gerència de
Serveis de Turisme

AJ. PRATS
REI, ELS

DE

XXXXXXXX

12Y85165

4 edició de la Caminada Popular
de la Batalla dels Prats de Rei
(300 aniversari)

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

500

1303901143

Oficina d'activitats
esportives

AJ. SANT ISCLE
DE VALLALTA

XXXXXXXX

12Y80993

Passejada de llegenda

2012/0000195

G/30400/341A0/46250

927

1303900896

Oficina d'Estudis i
Recursos Culturals

AJ. SANT JAUME
DE FRONTANYÀ

XXXXXXXX

12Y84128

CICLE DE XERRADESCOL·LOQUI HISTÒRICO2012/0000180
CULTURALS A SANT JAUME DE
FRONTANYÀ

G/40101/334A1/46250

1.000

1303900908

AJ. SANT
LLORENÇ
D'HORTONS

XXXXXXXX

12Y83371

Coneguem Sant Llorenç d'Hortons 2012/0000462

G/50500/172B2/46250

2.700

1303901171

AJ. SANT MARTÍ
DE TOUS

XXXXXXXX

12Y82543

RECOLLIDA D'ANIMALS

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

500

1303901047

AJ. SANT VICENÇ
DE CASTELLET

XXXXXXXX

12Y83504

Estudi de desenvolupament
econòmic i territorial

2012/0000398

G/30102/439A0/46250

2.592

1303900912

AJ. SANT VICENÇ
DE MONTALT

XXXXXXXX

12Y85425

CURSOS DE CATALÀ PER A
PERSONES ADULTES

2012/0000335

G/40300/323A0/46250

2.012,49

1303900916

AJ. TIANA

XXXXXXXX

12Y81809

FESTA DE L´ESPORT

2012/0000195

G/30400/341A0/46250

1.036

1303900897

AJ. TIANA

XXXXXXXX

12Y81812

CURSA POPULAR TIANA

2012/0000195

G/30400/341A0/46250

1.036

1303900901

AJ. TIANA

XXXXXXXX

12Y81811

ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA

2012/0000195

G/30400/341A0/46251

1.000

1303900900

AJ. TORELLÓ

XXXXXXXX

12Y86177

Administració electrònica aplicada
al procés d'aprovació i fiscalització 2012/0000232
pressupostària

G/12100/928A0/46250

5.304,57

1303901086

O. T.
Sensibilització,
Participació i
Divulgació A
Servei de Salut
Pública
OT d'Estratègies
per al
Desenvolupament
Econòmic L
Gerència de
Serveis d'Educació
Oficina d'activitats
esportives
Oficina d'activitats
esportives
Oficina d'activitats
esportives
Oficina de Projectes
Transv. i Suport a la
Gestió

Actuació

Aplicació
pressupostària

Aportació
de la
Diputació

Codi
XBMQ
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Centre gestor

Servei de Comerç
Urbà
Oficina de Mercats i
Fires Locals
Oficina d'activitats
esportives
Oficina d'activitats
esportives
Oficina del Pla Jove

Ens destinatari

AJ. VILANOVA
DEL VALLÈS
AJ. VILASSAR DE
DALT
EMD.
BELLATERRA
EMD.
BELLATERRA
PATR. MPAL.
SERVS. SOC. ST.
ES

Aportació
de la
Diputació

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

N.I.F.

Codi
XBMQ

Actuació

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

XXXXXXXX

12Y85889

Promoció
noves
activitat
comercials
no existents a
Vilanova- Locals buits

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.000

1303900831

XXXXXXXX

12Y85618

FIRA DE SANTA LLÚCIA 2012

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.000

1303900535

XXXXXXXX

12Y81493

BELLATERRA AL CARRER

2012/0000195

G/30400/341A0/46850

1.000

1303900894

XXXXXXXX

12Y81494

PROMOCIÓ DE L'ESPORT

2012/0000195

G/30400/341A0/46851

1.211

1303900895

XXXXXXXX

12Y84769

ACTIVA'T

2012/0000183

G/60302/339A1/46250

4.535

1303900987
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Quart.- Reduir l’import dels ajuts econòmics atorgats en el marc de la convocatòria
2012 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació que
s’indiquen a continuació, per menor import justificat en el marc de la liquidació
esmentada a l’acord primer.

Reducció

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

16.320

5.063,34

1303900907

G/30103/433A0/46950

18.960

5.907,07

1303900909

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.100

9,97

1303900707

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

12.000

4.257

1303900622

12Y85606

Instal·lació pantalles promocionals de
2012/0000251
leds

G/30300/431A0/46250

10.000

384,28

1303900567

XXXXXXXX

12Y83666

JORNADES DE DANSA

2012/0000216

G/40103/335A0/46250

3.300

1.559,43

1303900903

AJ. AVINYÓ

XXXXXXXX

12Y85762

MERCAT SETMANAL

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

2.000

71,77

1303900634

AJ. BADALONA

XXXXXXXX

12Y85209

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

3.500

211,15

1303901115

AJ. BADALONA

XXXXXXXX

12Y82514

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

17.520

7.252,77

1303901029

XXXXXXXX

12Y83438

La gestió i la prevenció de residus

2012/0000462

G/50500/172B2/46250

2.700

32,52

1303900945

XXXXXXXX

12Y85759

Implantació d'un mercat en diumenge 2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.500

55,68

1303900638

Centre gestor

Ens destinatari

N.I.F.

Codi
XBMQ

Servei de
Teixit
Productiu

ACTIVIDADES
INTEGRADAS SA

XXXXXXXX

12Y83315

ACTIVIDADES
INTEGRADAS SA

XXXXXXXX

12Y83316

AJ. AIGUAFREDA

XXXXXXXX

12Y85761

AJ. ARENYS DE
MAR

XXXXXXXX

AJ. ARENYS DE
MAR

Servei de
Teixit
Productiu
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Difusió
Artística
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Gerència de
Serveis de
Turisme
Servei de
Salut Pública

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

2012/0000213

G/30103/433A0/46950

2012/0000213

FIRA D'ARTESANS D'AIGUAFREDA

12Y85605

Instal·lació de punts de llum

XXXXXXXX

AJ. ARGENTONA

O. T.
Sensibilització AJ. BADIA DEL
, Participació i VALLÈS
Divulgació A
Oficina de
Mercats i
AJ. BAGA
Fires Locals

Actuació

SECTORS ESTRATÈGICS:
CLÚSTER SALUT-TECNOLOGIES
MED I CLÚSTER PACKAGING
ALIMENTACIÓ
4 INSTRUMENTS D'ACTIVACIÓ
ECONÒMICA AL PAE'S DE
BARBERÀ DEL VALLÈS

Realització , edició i distribució del
material de promoció i difusió
turística
Control i prevenció de la
Legionel·losi. Control i prevenció del
Mosquit Tigre. Control aus urbanes.

Aportació
de la
Diputació

Centre gestor

Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Polítiques
d'Igualtat i
Drets Civils
Servei de
Salut Pública
Serv.
Polítiques
d'Acció
Comunitària i
P.Ciutadana
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Salut Pública
Gerència de
Serveis de
Turisme
Gerència de
Serveis de
Turisme
Oficina
d'activitats
esportives
Oficina de
Mercats i
Fires Locals

N.I.F.

Codi
XBMQ

AJ. BARBERA
DEL VALLÈS

XXXXXXXX

12Y85700

AJ. BIGUES I
RIELLS

XXXXXXXX

AJ. CABRERA DE
MAR

Aportació
de la
Diputació

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

PUNTS DE LLUM AL MERCAT
ECOLÒGIC DEL VALLÈS,
BARBERÀ DEL VALLÈS

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

4.000

87,01

1303900636

12Y83209

Grup de Dones Bigues i Riells

2012/0000188

G/60301/232A1/46250

2.704,94

428,88

1303900990

XXXXXXXX

12Y82493

Manteniment de plagues a Cabrera
de Mar

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

5.457

3.316,65

1303901030

AJ. CALDES
D'ESTRAC

XXXXXXXX

12Y84032

Redacció d'ordenança cívica a
Caldes d'Estrac+curs de català 2012

2012/0000261

G/60303/232A1/46250

3.535,14

2.535,14

1303900681

AJ. CALDES
D'ESTRAC

XXXXXXXX

12Y82902

2012/0000207

G/30101/241A0/46250

11.700

8.217,90

1303900621

AJ. CALDES
D'ESTRAC

XXXXXXXX

12Y82490

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

500

8,60

1303901031

AJ. CALELLA

XXXXXXXX

12Y85196

OKTOBERFEST, 2012

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

2.500

670,61

1303901116

XXXXXXXX

12Y85197

EDICIÓ DE MATERIAL
PROMOCIONAL I DIFUSIÓ DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLKLORE I BANDES DE MUSICA,
2012

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.000

713,85

1303901117

AJ. CALLDETENES XXXXXXXX

12Y81641

Línea de Beques municipals per a
col·lectius

2012/0000195

G/30400/341A0/46251

2.300

600

1303900867

AJ. CALLÚS

12Y85752

EMPROVADORS MERCAT
SETMANAL

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.500

267,25

1303900566

Ens destinatari

AJ. CALELLA

XXXXXXXX

Actuació

PROGRAMA DE PROSPECCIÓ
EMPRESARIAL I CAPTACIÓ
D'OFERTES 2012
Control de colònies felines a Caldes
d'Estrac
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Reducció

Centre gestor

Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Polítiques
d'Igualtat i
Drets Civils
Servei de
Salut Pública
Gerència de
Serveis de
Turisme
Of. Tècnica
del Canvi
Climàtic i
Sostenibilitat
Servei de
Comerç Urbà
Servei de
Salut Pública
Servei de
Salut Pública
Gerència de
Serveis de
Turisme
Gerència de
Serveis de
Turisme
Gerència de
Serveis de
Turisme
Gerència de
Serveis de
Turisme

N.I.F.

Codi
XBMQ

AJ. CAMPINS

XXXXXXXX

12Y85751

AJ. CANET DE
MAR

XXXXXXXX

AJ. CANET DE
MAR
AJ. CAPELLADES

Ens destinatari

Aportació
de la
Diputació

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

Mercat de productes artesans

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

2.000

173,04

1303900639

12Y83204

IGUALTAT DE GÈNERE

2012/0000188

G/60301/232A1/46250

2.058,86

378,86

1303900989

XXXXXXXX

12Y82471

PROGRAMA DE CONTROL I PLA
DE REDUCCIÓ D'AUS URBANES

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

6.378

3.078,08

1303901032

XXXXXXXX

12Y85189

Edició de material promocional de
Capellades

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

700

540,70

1303901118

2012/0000461

G/50500/172B0/46250

2.500

293,32

1303900932

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.500

10,94

1303900659

G/60401/313A0/46250

2.797

982

1303901033

G/60401/313A0/46250

750

0,04

1303901046

Actuació

Reducció

AJ. CARDEDEU

XXXXXXXX

12Y82999

Reducció del consum energètic i de
les emissions de CO2 al CEIP
Germans Corbella i CEIP Dolors
Granés

AJ. CARDEDEU

XXXXXXXX

12Y85978

INSTAL·LAT A CARDEDEU

AJ. CARME

XXXXXXXX

12Y82711

AJ. CASTELLAR
DEL VALLÈS

XXXXXXXX

12Y82455

AJ. CASTELLCIR

XXXXXXXX

12Y85181

VINE A JUGAR- Xena FIRA DE LA
JOGUINA

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.000

472,97

1303901119

AJ.
CASTELLDEFELS

XXXXXXXX

12Y85179

IMPRESSIÓ LLIBRET
PROMOCIONAL SALES CASTELL
DE CASTELLDEFELS

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.000

825,95

1303901120

AJ.
CASTELLDEFELS

XXXXXXXX

12Y85180

Nova campanya promocional
turística de ciutat

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.500

124,71

1303901121

AJ. CASTELLGALÍ

XXXXXXXX

12Y85176

PROJECTE TURÍSTIC

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.500

500,54

1303901122

Cicle de xerrades i tallers d'educació
per a la salut adreçades a la població 2012/0000342
en general
Control de la població de coloms a
2012/0000342
Castellar del Vallès
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Centre gestor

Ens destinatari

N.I.F.

Codi
XBMQ

Oficina de
Mercats i
Fires Locals

AJ. CASTELLGALÍ

XXXXXXXX

12Y85740

Servei de
Salut Pública

AJ. CASTELLVÍ
DE ROSANES

XXXXXXXX

AJ. CERDANYOLA
DEL VALLÈS

O. T.
Sensibilització
, Participació i
Divulgació A
Oficina
d'activitats
esportives
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina
Tècnica
d'Avaluació i
Gestió
Ambiental
Oficina
d'activitats
esportives
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Servei de
Comerç Urbà
Servei de
Comerç Urbà
O. T.
Sensibilització
, Participació i
Divulgació A

Aportació
de la
Diputació

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

FOMENTACIÓ DEL MERCAT
SETMANAL DE CASTELLGALÍ

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.500

150

1303900640

12Y82434

Realització de Campanyes de
Tinença d'animals responsable i
activitats de control de gats

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

1.000

44

1303901035

XXXXXXXX

12Y83435

IMPRESSIÓ DE LA GUIA DE
BONES PRÀCTIQUES D'ESTALVI
D'ENERGIA, AIGUA I RESIDUS

2012/0000462

G/50500/172B2/46250

2.700

698,87

1303900943

AJ. CERDANYOLA
DEL VALLÈS

XXXXXXXX

12Y81771

Jornades de vela i hípica adaptada

2012/0000195

G/30400/341A0/46251

1.000

49,99

1303900866

AJ. CERDANYOLA
DEL VALLÈS

XXXXXXXX

12Y85778

Promoció del Mercat Ecològic del
Vallès

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.500

101,70

1303901077

AJ. CERDANYOLA
DEL VALLÈS

XXXXXXXX

12Y80879

ELABORACIÓ D'ESTUDIS DE
SOROLL I MAPES DE CAPACITAT
ACÚSTICA

2012/0000460

G/50500/172B1/46250

4.540

3.726,72

1303900937

AJ. CERVELLÓ

XXXXXXXX

12Y81848

ESPORTS I CASALS ESPORTIUS
NENS/NENS RISC D'EXCLUSIÓ
SOCIAL 2012

2012/0000195

G/30400/341A0/46251

3.200

2.233,25

1303900860

AJ. CERVELLÓ

XXXXXXXX

12Y85796

13a Fira de Comerç i Indústria a
Cervelló per l'any 2012

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.000

1.780,22

1303901114

AJ. CERVELLÓ

XXXXXXXX

12Y85941

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.000

122,50

1303900585

AJ. CORBERA DE
LLOBREGAT

XXXXXXXX

12Y85865

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

2.000

1.311,85

1303900703

AJ. ESPLUGUES
DE LLOBREGAT

XXXXXXXX

12Y83444

2012/0000462

G/50500/172B2/46250

2.700

0,01

1303900947

Actuació

Organització de tallers formatius
adreçats a comerciants locals
Dinamització del centre comercial
urbà de Corbera de Llobregat
Campanya per fomentar de la
recollida selectiva
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Reducció

Centre gestor

Servei de
Salut Pública
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Gerència de
Serveis de
Turisme
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Gerència de
Serveis de
Turisme
Oficina
Tècnica
d'Avaluació i
Gestió
Ambiental
Gerència de
Serveis de
Turisme
Oficina de
Projectes
Transv. i
Suport a la
Gestió
Gerència de
Serveis de
Turisme
Oficina de
Mercats i
Fires Locals

N.I.F.

Codi
XBMQ

AJ. ESPUNYOLA,
L'

XXXXXXXX

12Y82407

AJ. FIGARÓMONTMANY

XXXXXXXX

AJ.
FOLGUEROLES

Aportació
de la
Diputació

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

Fem Salut

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

2.816

792

1303901036

12Y85768

Una nova fira a Figaró-Montmany:
Una finestra al Montseny

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.000

100,96

1303901028

XXXXXXXX

12Y85107

Edició de fulletons turístics

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.000

500,27

1303901124

AJ. FRANQUESES
DEL VALLÈS, LES

XXXXXXXX

12Y85825

Mercat no sedentari de productes de
proximitat i artesanals

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

6.000

2.985,60

1303900848

AJ. GARRIGA, LA

XXXXXXXX

12Y85105

Mapa-Guia d'Itineraris Naturals i
Culturals de la Garriga

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

2.000

638,92

1303901127

AJ. GELIDA

XXXXXXXX

12Y80876

Adquisició d'un sonòmetre

2012/0000460

G/50500/172B1/46250

4.540

265

1303900935

AJ. GISCLARENY

XXXXXXXX

12Y85102

Tríptics informatius de les rutes
senyalitzades del municipi

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

500

197,50

1303901125

AJ. GUALBA

XXXXXXXX

12Y86055

ACTIVITATS FORMATIVES AL
PUNT TIC

2012/0000232

G/12100/928A0/46250

1.129,88

67,45

1303901076

AJ. GUARDIOLA
DE BERGUEDÀ

XXXXXXXX

12Y85101

MATERIAL PER LA PROMOCIÓ
DEL MERCAT DEL BOLET

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.500

659,72

1303901126

AJ. GUARDIOLA
DE BERGUEDÀ

XXXXXXXX

12Y85718

FIRA DE TARDOR A GUARDIOLA
DE BERGUEDÀ

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.000

93,56

1303900556

Ens destinatari

Actuació
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Reducció

Centre gestor

Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Projectes
Transv. i
Suport a la
Gestió

N.I.F.

Codi
XBMQ

AJ. HOSPITALET
DE LLOBREGAT,

XXXXXXXX

12Y85716

AJ. LLACUNA, LA

XXXXXXXX

Ens destinatari

Reducció

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

6.000

3.235,49

1303900482

G/30300/431A0/46250

3.000

171,19

1303901097

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

Mes dels mercats

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

12Y85712

PROMOCIÓ FIRA D'EMBOTITS I
VINS D'ALÇADA

2012/0000251

Actuació

Aportació
de la
Diputació

AJ. LLACUNA, LA

XXXXXXXX

12Y86050

CURSOS D’OFIMÀTICA,
INTERNET, TRÀMITS I
CERTIFICATS DIGITALS I XARXES
SOCIALS

2012/0000232

G/12100/928A0/46250

1.534,34

81,14

1303901081

Servei de
AJ. LLACUNA, LA
Comerç Urbà

XXXXXXXX

12Y85849

DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT
COMERCIAL - Creació i difusió d'una 2012/0000251
campanya -

G/30300/431A0/46250

3.000

230,97

1303900810

AJ. MANRESA

XXXXXXXX

12Y81766

Jornades de Vela i Hípica adaptada

2012/0000195

G/30400/341A0/46251

1.000

525

1303900861

AJ. MANRESA

XXXXXXXX

12Y85775

ACCIONS DE DIFUSIÓ DEL 25è
ANIVERSARI DEL MERCAT
PUIGMERCADAL

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.000

4,80

1303900481

AJ. MARGANELL

XXXXXXXX

12Y85947

TASTA MARGANELL

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.000

845,47

1303900809

AJ. MARTORELLES XXXXXXXX

12Y85262

PROMOCIÓ DEL PESSEBRE
VIVENT DE MARTORELLES
EDICIÓ 36ena

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.200

196,91

1303901128

AJ. MASNOU, EL

XXXXXXXX

12Y85126

Jornades Gastronòmiques

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.500

217,64

1303901140

AJ. MATARÓ

XXXXXXXX

12Y80900

Actualització del MAPA DE SOROLL
del Municipi de Mataró, indicadors
2012/0000460
acústics per a l¿any 2012

G/50500/172B1/46250

4.540

227

1303900939

Oficina
d'activitats
esportives
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Servei de
Comerç Urbà
Gerència de
Serveis de
Turisme
Gerència de
Serveis de
Turisme
Oficina
Tècnica
d'Avaluació i
Gestió
Ambiental
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Centre gestor

Ens destinatari

N.I.F.

Codi
XBMQ

Actuació

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Nº expedient

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

500

249,53

1303901130

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

2.000

97,50

1303901037

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

5.500

2.158,61

1303901038

Reducció

Gerència de
Serveis de
Turisme

AJ. MONISTROL
DE CALDERS

XXXXXXXX

12Y85259

Servei de
Salut Pública

AJ. MONISTROL
DE CALDERS

XXXXXXXX

12Y82176

Servei de
Salut Pública

AJ. MONTGAT

XXXXXXXX

12Y82608

AJ. MONTMAJOR

XXXXXXXX

12Y85138

AUDIOVISUAL MUSEU D'ART DEL
BOLET

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.000

361,14

1303901131

AJ. MONTMELÓ

XXXXXXXX

12Y83097

Programa d'igualtat de gènere

2012/0000188

G/60301/232A1/46250

3.236,07

0,07

1303901182

2012/0000207

G/30101/241A0/46250

19.784,65

1.043,41

1303900613

Gerència de
Serveis de
Turisme
Oficina de
Polítiques
d'Igualtat i
Drets Civils
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Salut Pública
Oficina de
Polítiques
d'Igualtat i
Drets Civils
Oficina
d'activitats
esportives

EDICIÓ TRÍPTIC CAMINADES
D’INTERÈS AL MUNICIPI DE
MONISTROL DE CALDERS
ACTIVITATS DESTINADES A LA
PROMOCIÓ DE LA SALUT A
MONISTROL DE CALDERS
PREVENCIÓ LEGIONEL·LOSI,
CONTROL MOSQUIT TIGRE I AUS
URBANES

Aportació
de la
Diputació

Aplicació
pressupostària

AJ. MONTORNÈS
DEL VALLÈS

XXXXXXXX

12Y82838

Dispositiu d'inserció laboral dirigit a
joves de 16 a 30 anys que tenen
baixa qualificació i poca o nul·la
experiència laboral i estan en procés
de recerca activa de feina.

AJ. MONTORNÈS
DEL VALLÈS

XXXXXXXX

12Y82165

Prevenció i control de la legionel·losi

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

2.966

158,75

1303901039

AJ. NAVARCLES

XXXXXXXX

12Y83180

Suport a les Polítiques Locals
d'Igualtat de Dones i Homes de
Navarcles

2012/0000188

G/60301/232A1/46250

1.820,52

13,72

1303900997

AJ. NAVÀS

XXXXXXXX

12Y81149

NO ET QUEDIS FORA DE JOC,
PARTICIPA!

2012/0000195

G/30400/341A0/46251

6.875

1.284,99

1303900862
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Centre gestor

OT
d'Estratègies
per al
Desenvolupa
ment
Econòmic L
Servei de
Comerç Urbà
Servei de
Comerç Urbà
Oficina de
Cooperació al
Desenvolupa
ment
Oficina de
Polítiques
d'Igualtat i
Drets Civils
Servei de
Comerç Urbà
Oficina de
Difusió
Artística
Servei de
Comerç Urbà
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Servei de
Salut Pública
O. T.
Sensibilització
, Participació i
Divulgació A

N.I.F.

Codi
XBMQ

AJ. ÒDENA

XXXXXXXX

12Y83531

AJ. ÒDENA

XXXXXXXX

12Y85923

AJ. PALAFOLLS

XXXXXXXX

12Y86033

AJ. PALLEJA

XXXXXXXX

12Y83016

AJ. PALMA DE
CERVELLÓ, LA

XXXXXXXX

12Y83182

AJ. PAPIOL, EL

XXXXXXXX

12Y85955

AJ. PINEDA DE
MAR

XXXXXXXX

12Y83587

AJ. PINEDA DE
MAR

XXXXXXXX

12Y86024

AJ. POBLA DE
LILLET, LA

XXXXXXXX

12Y85638

AJ. PRATS DE
REI, ELS

XXXXXXXX

12Y82695

AJ. PUIGDÀLBER

XXXXXXXX

12Y83359

Ens destinatari

Aportació
de la
Diputació

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

2012/0000398

G/30102/439A0/46250

9.600

6.000

1303900914

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

5.000

500

1303900655

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.000

626,49

1303900599

Pallejà s'implica

2012/0000187

G/10400/143A0/46250

3.000

136,46

1303901200

Treballem per la igualtat

2012/0000188

G/60301/232A1/46250

1.174,06

86,96

1303901209

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

2.000

1.304,30

1303900615

2012/0000216

G/40103/335A0/46250

5.000

1.344,04

1303900904

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.000

2.136,48

1303900591

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

2.000

577,72

1303900565

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

1.207

691,43

1303901153

2012/0000462

G/50500/172B2/46250

1.500

800

1303900949

Actuació

Estudi estratègic de futur de
l’aeròdrom

Dinamització comercial zona Outlet
Pla de la Masia
polítiques comercials en petits
municipis (Palafolls)

Realització d'accions de dinamització
comercial
PLA DE TREBALL CULTURAL PER
A LA DIFUSIÓ ARTÍSTICA DE
PINEDA DE MAR
PLA DE DINAMITZACIÓ
COMERCIAL 2012
Dinamització Fira de la baronia dels
Mataplana i Fira del Bolet de La
Pobla de Lillet
Control d'aus urbanes i plagues
urbanes (DD)
EDUCACIÓ PER LA GESTIÓ
CORRECTA DELS RESIDUS I
FOMENT DEL RECICLATGE
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Reducció

Centre gestor

Oficina
d'activitats
esportives
Oficina
d'activitats
esportives
Oficina
Tècnica
d'Avaluació i
Gestió
Ambiental
Servei de
Comerç Urbà
Servei de
Comerç Urbà
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Servei de
Salut Pública
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Servei de
Comerç Urbà
Of. Tècnica
del Canvi
Climàtic i
Sostenibilitat
Oficina de
Mercats i
Fires Locals

Ens destinatari

N.I.F.

Codi
XBMQ

AJ. PUIGDÀLBER

XXXXXXXX

12Y81040

AJ. PUIGDÀLBER

XXXXXXXX

AJ. PUIGDÀLBER

Aportació
de la
Diputació

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

FESTA DE L'ESPORT 2012

2012/0000195

G/30400/341A0/46250

927

27,72

1303900856

12Y81043

SEGON CAMPIONAT SLOT
PUIGDÀLBER

2012/0000195

G/30400/341A0/46250

900

558,25

1303900857

XXXXXXXX

12Y80896

ADQUISICIÓ DE SONÒMETRE

2012/0000460

G/50500/172B1/46250

1.180

89,87

1303900938

AJ. PUIG-REIG

XXXXXXXX

12Y86020

GERÈNCIA DEL COMERÇ

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

8.000

228,36

1303900586

AJ. RUBÍ

XXXXXXXX

12Y86017

FOMENT DE L'OCUPACIÓ DE
LOCALS COMERCIALS A RUBÍ

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

5.000

2.752,24

1303900589

AJ. SALDES

XXXXXXXX

12Y85629

MERCAT ARTESANAL A SALDES

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

600

164,19

1303900478

AJ. SALLENT

XXXXXXXX

12Y82073

MANTENIMENT DEL REFUGI
D'ANIMALS EL CASTELL

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

2.339

489,86

1303901040

AJ. SANT ADRIÀ
DE BESOS

XXXXXXXX

12Y85626

Fira de comerç al carrer

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.500

319,77

1303901067

AJ. SANT ADRIÀ
DE BESOS

XXXXXXXX

12Y86012

Actuacions per a la dinamització
comercial a Sant Adrià de Besòs

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

6.000

5.750,14

1303900516

AJ. SANT CELONI

XXXXXXXX

12Y83008

Implantació d' un sistema de
telegestió per a l'enllumenat públic

2012/0000461

G/50500/172B0/46250

4.000

787,18

1303900931

AJ. SANT CELONI

XXXXXXXX

12Y85805

Millora de connexions del mercat
setmanal

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

9.000

18,78

1303900533

Actuació
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Reducció

N.I.F.

AJ. SANT CELONI

XXXXXXXX

12Y83176

AJ. SANT CUGAT
DEL VALLÈS

XXXXXXXX

AJ. SANT FELIU
DE CODINES

XXXXXXXX

AJ. SANT HIPÒLIT
DE VOLTREGÀ

XXXXXXXX

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Nº expedient

Desenvolupament de les polítiques
d'igualtat de gènere

2012/0000188

G/60301/232A1/46250

11.684,91

0,91

1303900996

12Y85621

Dinamització Mercats Municipals

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.000

1.500

1303900676

12Y85620

Promoció i dinamització de les fires
locals

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.000

1.522,78

1303900550

12Y83065

diades commemoratives 8 març i 25
de novembre. Activitats anuals per 2012/0000188
les dones

G/60301/232A1/46250

1.570,71

360,71

1303900992

AJ. SANT ISCLE
XXXXXXXX
DE VALLALTA

12Y85228

Festa del Bolet

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

1.000

128,97

1303901134

AJ. SANT JOAN DE
XXXXXXXX
VILATORRADA

12Y85614

Fira Festa Tardor

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

4.000

911,81

1303900850

AJ. SANT JOAN
XXXXXXXX
DE VILATORRADA

12Y83063

Pla d'acció 2012 en igualtat de
2012/0000188
gènere

G/60301/232A1/46250

3.654,91

2.148

1303900991

Servei de
Salut Pública

AJ. SANT JOAN
XXXXXXXX
DE VILATORRADA

12Y82017

Pla d'actuació per al control d'aus
urbanes al municipi de Sant Joan de 2012/0000342
Vilatorrada

G/60401/313A0/46250

2.250

45,38

1303901041

Oficina de
Mercats i
Fires Locals

AJ. SANT
DESVERN

XXXXXXXX

12Y85652

FIRA ARTESANAL DE NADAL

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

2.000

590,96

1303901129

XXXXXXXX

12Y84895

PLA D'ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE
2012/0000183
JOVENTUT 2012

G/60302/339A1/46250

2.473

700,63

1303900957

Oficina de
Polítiques
d'Igualtat i
Drets Civils
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Polítiques
d'Igualtat i
Drets Civils
Gerència de
Serveis de
Turisme
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Polítiques
d'Igualtat i
Drets Civils

Ens destinatari

Aportació
de la
Diputació

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Codi
XBMQ

AJ. SANT
Oficina del Pla
LLORENÇ
Jove
D'HORTONS

JUST

Actuació

52

Reducció

Centre gestor

Ens destinatari

N.I.F.

Codi
XBMQ

Oficina de
Mercats i
Fires Locals

AJ. SANT
XXXXXXXX
LLORENÇ SAVALL

12Y85817

Servei de
Salut Pública

AJ. SANT
XXXXXXXX
LLORENÇ SAVALL

12Y82686

AJ. SANT MARTÍ
SARROCA

XXXXXXXX

12Y83174

AJ. SANT PERE
XXXXXXXX
DE RIBES
AJ. SANT PERE
XXXXXXXX
DE RIBES

Oficina de
Polítiques
d'Igualtat i
Drets Civils
Oficina
d'activitats
esportives
Oficina
d'activitats
esportives
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Servei de
Comerç Urbà
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Gerència de
Serveis de
Turisme

Actuació

Nº expedient

FIRA DE SANT PONÇ I SANTA
LLÚCIA DE SANT LLORENÇ 2012/0000251
SAVALL
Establiment de colònies de gats i
atenció als animals abandonats a 2012/0000342
Sant Llorenç Savall

Aplicació
pressupostària

Aportació
de la
Diputació

Reducció

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

G/30300/431A0/46250

1.800

66,31

1303901050

G/60401/313A0/46250

1.000

4,40

1303901042

PROGRAMA D'ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ ENVERS LES 2012/0000188
DONES

G/60301/232A1/46250

1.000

266,55

1303900995

12Y81115

Esport als Centres oberts

2012/0000195

G/30400/341A0/46251

937

7,21

1303900863

12Y81116

Joves i esport

2012/0000195

G/30400/341A0/46251

1.750

619,36

1303900864

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.500

0,01

1303900553

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

4.000

162,38

1303901027

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

4.000

1.075,04

1303900812

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

750

20,38

1303901105

AJ. SANT PERE
XXXXXXXX
DE RIBES

12Y85648

AJ. SANT PERE
XXXXXXXX
DE TORELLÓ

12Y85709

Promoció-identificació
del
nou
Mercat Municipal la Sínia com a
motor
local
i
oportunitat
emprenedora.
MILLORA,
PROMOCIÓ
I
CONSOLIDACIÓ DEL MERCAT DE
VENDA SETMANAL
Dinamització del Teixit comercial i
integració en les activitats populars
IX FIRA DE LA MADUIXA DE LA
VALLALTA
I
JORNADES
GASTRONÒMIQUES

AJ. SANT PERE
XXXXXXXX
DE TORELLÓ

12Y85844

AJ. SANT POL DE
XXXXXXXX
MAR

12Y85769

AJ. SANT POL DE
MAR

XXXXXXXX

12Y85770

II FIRA DE LA TARDOR A SANT
2012/0000251
POL DE MAR

G/30300/431A0/46250

750

266,29

1303901089

AJ. SANT QUIRZE
SAFAJA

XXXXXXXX

12Y85093

PROMOCIÓ TURÍSTICA SANT
QUIRZE SAFAJA

G/30200/432A0/46250

1.000

479,79

1303901136

53

2012/0000198

Centre gestor

Ens destinatari

N.I.F.

Oficina del Pla
Jove
Oficina de
Projectes
Transv. i
Suport a la
Gestió
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina
d'activitats
esportives
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina
d'activitats
esportives
Oficina
d'activitats
esportives
Oficina de
Difusió
Artística
Oficina de
Projectes
Transv. i
Suport a la
Gestió
Servei de
Teixit
Productiu
Servei de
Comerç Urbà

AJ. SANT QUIRZE
SAFAJA

XXXXXXXX

AJ. SANT VICENÇ
DE CASTELLET

Codi
XBMQ

Aplicació
pressupostària

Aportació
de la
Diputació

Actuació

Nº expedient

12Y84976

PROGRAMA D'ACTIVITATS
JOVENTUT SANT QUIRZE SAFAJA

2012/0000183

G/60302/339A1/46250

936

311,40

1303900959

XXXXXXXX

12Y86182

Observatori d'administració
electrònica: @svc

2012/0000232

G/12100/928A0/46250

11.706,77

1.146,20

1303901084

AJ. SANT VICENÇ
DE MONTALT

XXXXXXXX

12Y85692

Consolidació i dinamització del
mercat setmanal de Sant Vicenç de 2012/0000251
Montalt

G/30300/431A0/46250

2.000

491,90

1303900708

AJ. SANT VICENÇ
DE TORELLÓ

XXXXXXXX

12Y81816

Cursa Orientació

2012/0000195

G/30400/341A0/46250

775

394,36

1303900858

AJ. SANT VICENÇ
DE TORELLÓ

XXXXXXXX

12Y85792

Promoció del Mercat de l'Avet

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.000

974,77

1303901160

AJ. SANT VICENÇ
DELS HORTS

XXXXXXXX

12Y81314

Beques per a famílies desfavorides

2012/0000195

G/30400/341A0/46251

8.000

52,75

1303900865

AJ. SANTPEDOR

XXXXXXXX

12Y80996

CASAL ESPORTIU D'ESTIU

2012/0000195

G/30400/341A0/46251

1.000

617

1303900869

AJ. SANTPEDOR

XXXXXXXX

12Y83575

Festival de bruixes

2012/0000216

G/40103/335A0/46250

1.070

800,35

1303900905

AJ. SEVA

XXXXXXXX

12Y86181

Incorporació
de
l'administració
2012/0000232
electrònica a la web municipal

G/12100/928A0/46250

2.864,14

1.242

1303901085

AJ. SITGES

XXXXXXXX

12Y83247

CENTRE D’EMPRESES
CREATIVES DE SITGES (Cd'EC)

2012/0000213

G/30103/433A0/46250

31.776

1.128,15

1303900910

AJ. ST. ANDREU
XXXXXXXX
DE LLAVANERES

12Y86010

REDACCIÓ PLA
COMERCIAL

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

2.500

80,80

1303900590

D'ORDENACIÓ

54

Reducció

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Centre gestor

Gerència de
Serveis de
Turisme
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Mercats i
Fires Locals

Ens destinatari

AJ. STA.
MARGARIDA DE
MONTBUI
AJ. STA.
MARGARIDA DE
MONTBUI

N.I.F.

Codi
XBMQ

Actuació

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

Aportació
de la
Diputació

Reducció

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

XXXXXXXX

12Y85134

CALENDARI PROMOCIÓ
TURÍSTICA DEL MUNICIPI

2012/0000198

G/30200/432A0/46250

2.000

135,39

1303901138

XXXXXXXX

12Y85787

Accions de promoció, publicitat i
senyalització del mercat marxants.

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

6.000

30,43

1303900569

AJ. STA. MARIA
XXXXXXXX
DE CORCO

12Y85786

Mercat de la Terra

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

4.000

562,93

1303901159

AJ. TEIA

12Y85686

FIRA DEL BOLET

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

1.000

211,22

1303901068

2012/0000195

G/30400/341A0/46251

1.172

672

1303900898

XXXXXXXX

AJ. TIANA

XXXXXXXX

12Y81810

JORNADA PER LA INCLUSIÓ DE
DISCAPACITATS A LES
ACTIVITATS ESPORTIVES " A
TIANA HI JUGA TOTHOM"

AJ. TIANA

XXXXXXXX

12Y83162

Finançament per a polítiques locals
d'igualtat de dones i homes

2012/0000188

G/60301/232A1/46250

2.090,06

83,15

1303900994

AJ. TORDERA

XXXXXXXX

12Y85896

Actuacions de dinamització i
consolidació comercial Tordera 2012

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

4.000

2.900,01

1303900677

AJ. TORDERA

XXXXXXXX

12Y82251

Prevenció i control de plagues

2012/0000342

G/60401/313A0/46250

3.747

565,72

1303901043

AJ. TORELLÓ

XXXXXXXX

12Y83115

Pla d'igualtat oportunitats

2012/0000188

G/60301/232A1/46250

4.419,56

288,71

1303900993

Servei de
Comerç Urbà

AJ. TORRELAVIT

XXXXXXXX

12Y85893

IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE DE
DESENVOLUPAMENT I COMERÇ A 2012/0000251
TORRELAVIT

G/30300/431A0/46250

5.000

872,69

1303900656

Oficina de
Mercats i
Fires Locals

AJ. TORRELLES
XXXXXXXX
DE LLOBREGAT

12Y85679

Fira de la Cirera

G/30300/431A0/46250

4.500

871,37

1303901063

Oficina
d'activitats
esportives
Oficina de
Polítiques
d'Igualtat i
Drets Civils
Servei de
Comerç Urbà
Servei de
Salut Pública
Oficina de
Polítiques
d'Igualtat i
Drets Civils

2012/0000251

55

Centre gestor

O. T.
Sensibilització
, Participació i
Divulgació A
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Servei de
Comerç Urbà
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Servei de
Comerç Urbà
Oficina
Tècnica
d'Avaluació i
Gestió
Ambiental
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Servei de
Salut Pública
Servei de
Comerç Urbà
Oficina de
Mercats i
Fires Locals

Codi
XBMQ

AJ. VACARISSES

XXXXXXXX

12Y83389

Tallers d’eficiència energètica i
compostatge casolà. Adquisició de 2012/0000462
Boc'n Rolls

G/50500/172B2/46250

2.500

203,47

1303900941

AJ. VALLBONA
D'ANOIA

XXXXXXXX

12Y85815

Fira de botiguers i artesans Festes
2012/0000251
del Roser

G/30300/431A0/46250

1.000

199,72

1303900552

AJ. VALLBONA
D'ANOIA

XXXXXXXX

12Y85959

Publicació ofertes
comerç a Vallbona

2012/0000251

G/30300/431A0/46250

3.600

0,01

1303900554

AJ.
VALLGORGUINA

XXXXXXXX

12Y85677

FOMENT DE LA FIRA DEL BOSC I
2012/0000251
DE LA TERRA

G/30300/431A0/46250

1.000

130,98

1303901154

AJ. VALLIRANA

XXXXXXXX

12Y85934

PLA D DINAMITZACIÓ COMERCIAL
2012/0000251
VALLIRANA

G/30300/431A0/46250

1.500

494,94

1303900657

AJ.
VILADECAVALLS

XXXXXXXX

12Y80901

Validació i actualització del mapa
estratègic de soroll del barri de Can 2012/0000460
Trias de Viladecavalls

G/50500/172B1/46250

1.995

155,80

1303900934

AJ. VILANOVA I
XXXXXXXX
LA GELTRÚ

12Y85780

Campanya promocional estiuenca
2012/0000251
dels mercats municipals amb mupis

G/30300/431A0/46250

750

631,41

1303900476

AJ. VILANOVA I
XXXXXXXX
LA GELTRÚ

12Y85783

FIRA RURAL NATURE 2012

G/30300/431A0/46250

3.000

1.650

1303901142

G/60401/313A0/46250

7.777

2.516,42

1303901044

G/30300/431A0/46250

3.000

1.584

1303900845

G/30300/431A0/46250

1.500

278,95

1303900694

AJ. VILASSAR DE
XXXXXXXX
MAR

12Y86000
12Y85611

conjuntes

del

2012/0000251

Campanya per al control del mosquit
2012/0000342
tigre i control integral d'aus urbanes.
Campanyes
"Promocionem
el
2012/0000251
comerç" 2012
Instal·lació d'una cabina sanitària al
2012/0000251
mercat setmanal

56

Reducció

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

N.I.F.

12Y82572

Nº expedient

Aportació
de la
Diputació

Ens destinatari

AJ. VILANOVA I
XXXXXXXX
LA GELTRÚ
AJ. VILASSAR DE
XXXXXXXX
DALT

Actuació

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Ens destinatari

N.I.F.

BERGUEDÀ
INICIATIVES SOC
XXXXXXXX
DE DE
DESENVOLUPAME
NT SL
CONS. COMERÇ
Servei de
DE ST. FELIU DE
XXXXXXXX
Comerç Urbà
LLOBREGAT
O. T.
CONS. PER A LA
Sensibilitzacó, GESTIÓ DE
XXXXXXXX
Participació i RESIDUS URBANS
Divulgació A D’OSONA
Oficina
CONS. PROM.
d'Estudis i
MUNICIPIS DEL
XXXXXXXX
Recursos
MOIANÈS
Culturals
Gerència de
Serveis de
Turisme

Codi
XBMQ

Actuació

Nº expedient

Aplicació
pressupostària

Aportació
de la
Diputació

Reducció

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

12Y85061

XVII Jornades Càtares al Pirineu
Català + Congrés de turisme de 2012/0000198
muntanya

G/30200/432A0/46950

2.000

150,81

1303901147

12Y85829

Accions innovadores de dinamització
2012/0000251
de l'oferta i valors del comerç

G/30300/431A0/46750

2.500

2.071,87

1303900678

12Y83487

Adequació de l'aula ambiental del
2012/0000462
Dipòsit controlat d'Orís

G/50500/172B2/46750

2.000

102

1303900955

12Y84276

CICLE
D'ACTUACIONS
ACTIVITATS EN ESPAIS
L'ECOMUSEU

I
DE 2012/0000180

G/40101/334A1/46750

2.200

342,65

1303900911

12Y85868

Fulletó d’establiments
que
comercialitzin
d’elaboració artesana

comercials
productes 2012/0000251

G/30300/431A0/46550

3.000

1.912,21

1303900587

Servei de
Comerç Urbà

CONSELL COM.
DE L'ANOIA

XXXXXXXX

Oficina del Pla
Jove
Servei de
Mercat de
Treball

CONSELL COM.
DEL BAGES

XXXXXXXX

12Y84762

Pla d'actuació comarcal de joventut

2012/0000183

G/60302/339A1/46550

3.458

88,88

1303901208

CONSELL COM.
XXXXXXXX
DEL BARCELONÈS

12Y82874

Xarxa local d'intermediació i relació
amb les empreses - 2012

2012/0000207

G/30101/241A0/46550

156.834,24

14.972,9
4

1303901003

G/50500/172B2/46550

2.600

0,26

1303900950

G/30300/431A0/46550

1.000

63,32

1303900673

O. T.
Sensibilització CONSELL COM.
, Participació i DEL BERGUEDÀ
Divulgació A

XXXXXXXX

12Y83425

Servei de
Comerç Urbà

XXXXXXXX

12Y85867

CONSELL COM.
DEL GARRAF

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
I COMUNICACIÓ PER A LA
IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DE
2012/0000462
L'AUTOCOMPOSTATGE
ALS
CENTRES
EDUCATIUS
DEL
BERGUEDÀ
Dinamització del Comerç de la
2012/0000251
comarca del Garraf

57

Centre gestor

O. T.
Sensibilització
, Participació i
Divulgació A
Of. Tècnica
del Canvi
Climàtic i
Sostenibilitat
Serv.
Polítiques
d'Acció
Comunitària i
P.Ciutadana
Oficina de
Mercats i
Fires Locals
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Comerç Urbà
Gerència de
Serveis de
Turisme
Oficina de
Cooperació al
Desenvolupa
ment
O.T.
Sensibilització
, Participació i
Divulgació A

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

N.I.F.

CONSELL COM.
D'OSONA

XXXXXXXX

12Y83429

Edició de material didàctic per al
programa de visites a les estacions
2012/0000462
de depuració d'aigua residual i de
tractament d'aigua potable

G/50500/172B2/46550

2.700

87,61

1303900952

CONSELL COM.
D'OSONA

XXXXXXXX

12Y82994

CONTROL I ANÀLISIS DELS
CONSUMS ENERGÈTICS DELS
CENTRES ESCOLARS

2012/0000461

G/50500/172B0/46550

2.000

19,94

1303900933

CONSELL COM.
VALLÈS
OCCIDENTAL

XXXXXXXX

12Y84013

Projecte comarcal d'Acollida,
integració i convivència

2012/0000261

G/60303/232A1/46250

6.317,50

1.580,87

1303900680

CONSELL COM.
XXXXXXXX
VALLÈS ORIENTAL

12Y85730

Agromercats "PRODUCTES
D'AQUESTES TERRES"

2012/0000251

G/30300/431A0/46550

2.500

1.033,25

1303900555

FOMENT DE
TERRASSA SA

XXXXXXXX

12Y82817

PROJECTE INTEGRAL PER A
JOVES

2012/0000207

G/30101/241A0/46950

17.564,20

441,03

1303900612

XXXXXXXX

12Y86036

Gestió de la dinamització
Granollers Comerç de Dalt

2012/0000251

G/30300/431A0/46950

3.600

1.052,84

1303900541

XXXXXXXX

12Y85064

Magazine promocional sobre l'oferta
turística global de Sitges

2012/0000198

G/30200/432A0/46950

2.500

2.000

1303901148

XXXXXXXX

12Y83014

Setmana de la Solidaritat

2012/0000187

G/10400/143A0/46250

2.000

946,11

1303901201

AJ. MUNTANYOLA XXXXXXXX

12Y83374

Setmana del Medi Ambient

2012/0000462

G/50500/172B2/46250

1.800

315,33

1303901173

Ens destinatari

GRANOLLERS
MERCAT
TURISME DE
SITGES AGENCIA
DE PROMOCIÓ
AJ. ROCA DEL
VALLÈS, LA

Actuació

Nº expedient

58

de

Aplicació
pressupostària

Aportació
de la
Diputació

Codi
XBMQ

Reducció

Cinquè.- Sol·licitar el reintegrament dels imports satisfets per avançat i no justificats
que s'indiquen a continuació:
Import
avançat

Ens destinatari

7.200

Ajuntament de
Cardona

50.000

Àrea Metropolitana
de Barcelona

Actuació

CODI
XBMQ

Servei Turístic cultural de Cardona a
11/Y/72317
Uruguai
ASSISTÈNCIA AL Pla Estratègic de
Desenvolupament sostenible de Sousse 11/Y/72316
(Tunísia)

Sisè.- Modificar l’article 8.7 del règim regulador del catàleg de concertació de l’any
2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en el sentit següent
On diu
Les sol·licituds de recursos formulades durant el 2012 respecte les quals calgui
recórrer a la contractació externa harmonitzada són vigents en el marc del present
règim regulador.
Ha de dir
Les sol·licituds de recursos formulades durant el 2012 respecte les quals calgui
recórrer a la contractació externa harmonitzada i aquelles que es corresponguin als
recursos materials del Catàleg 2013: “Banc i Papereres” i “Espais lúdics per a la
gent gran” són vigents en el marc del present règim regulador.
Setè.- Publicar l’acord sisè del present dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al Tauler d’anuncis electrònic de la Diputació l’anunci d’aprovació dels
acords anteriors.
Vuitè.- Notificar aquests acords als ens destinataris afectats.
Delegació de Cultura
15.- Dictamen que proposa aprovar el conveni específic 13/X/96159 amb
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per portar a terme l’actuació “Rehabilitació
del Casal de Cultura” amb un import de dos-cents seixanta-dos mil sis-cents
onze euros amb dos cèntims (262.611,02) €, 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 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 la 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
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
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació
Periodificació

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
XXXXXXXXX
Rehabilitació del Casal de Cultura
13/X/96159
262.611,02 €
262.611,02 €
2013
2014
2015

Àmbit de concertació

Classe de recurs

“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
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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,
l’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 pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch
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 Sant Adrià de Besòs, representat pel seu president Il·lm. Sr Jesús María
Canga Castaño, assistit pel secretari de l’ens, Sr. Josep Reverendo Carbonell.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

II.

III.

IV.
V.

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

PACTES
1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 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:
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DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
NIF
XXXXXXXXX
Actuació
Rehabilitació del Casal de Cultura
Codi XGL
13/X/96159
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
Àmbit de concertació
“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.
2. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
262.611,02 €
2013
262.611,02 €
2014
2015

Aplicació pressupostària

G/40101/334A1/76240

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni.
3. 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.
4. Execució i justificació de despeses
1. El termini d’execució abasta el període comprès entre l’1 de gener de 2013 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.
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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.
5. 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
6.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.
7. 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.
8. Avaluació
Per contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de Barcelona podrà
demanar a l’ens destinatari que avaluï conjuntament l’impacte i els efectes tant de l’actuació
com del seu procés de concertació.
9. 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.
10. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
11. Incompliment
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.
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12. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
13. Marc normatiu
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.
14. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
15. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens 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.
16. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de dos-cents seixanta-dos mil sis-cents
onze euros amb dos cèntims (262.611,02) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40101/334A1/76240 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
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
16.- Dictamen que proposa aprovar la proposta de contractació dels Serveis de
Telecomunicació (veu, mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i l’Organisme
de Gestió Tributaria (ORGT), derivada de l’Acord Marc d’Homologació de serveis
de telecomunicacions adjudicat pel Consorci Localret el 14 de febrer de 2011 i
prorrogat per Decret de 26 d’abril de 2013 d’acord amb les previsions
contingudes en el conveni signat en data 27.02.2013 entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci Localret per a la contractació centralitzada dels serveis
següents: Lot 1 Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa, Lot 2 Serveis
de comunicacions mòbils de veu i dades i Lot 3 Servei de dades i d’accès a
internet.- 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:
El Consorci LOCALRET, que agrupa a municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d’altres, la contractació
centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades) amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi
econòmic d’aquests serveis i, a aquests efectes, disposa d’un acord marc
d’homologació de serveis de telecomunicacions amb els principals operadors del
mercat (veu, mòbil i dades), adjudicat el 14 de febrer de 2011, amb la finalitat
d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis,
agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D’ACCÉS A INTERNET
Vist que per Acord de la Junta de Govern de data 31 de gener de 2013 es va aprovar
l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Plataforma Electrònica de Contractació de
les Administracions Públiques (PECAP) del Consorci Localret, als efectes de poder
participar en la contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions (veu,
mòbil i dades) tal i com es preveu a la clàusula segona de l’acord marc d’homologació.
Vist que el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
varen signar un conveni de col·laboració, aprovat pel Ple de la Corporació de data
31.01.2013 (A 10/2013) l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions
mitjançant les quals es portarà a terme la compra agregada del serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots
aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que
s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com
econòmic.
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Atès que en l’actualitat els serveis de telecomunicació (veu, dades i accés a internet)
de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària s’estan prestant
mitjançant diferents contractacions, que finalitzen durant aquest any 2013 (una d’elles
prorrogada fins que es substanciï el nou expedient), procedeix realitzar aquesta
contractació per tal de gestionar aquest servei de forma integral, tal i com queda
recollit al Plec de Clàusules Tècniques.
Atès que el pressupost estimat d’aquest contracte es fixa en 12.730.060 €, inclòs l'IVA,
pels dos anys de durada del contracte, i que es desglossa en:
LOT 1: COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ PERMANENT: 3.891.904 € IVA
inclòs, biennal.
a) Diputació de Barcelona=3.255.906 €
b) Organisme de Gestió Tributària= 635.998 €
LOT 2: COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES: 1.511.074 €, IVA inclòs,
biennal.
a) Diputació de Barcelona= 1.431.874 €
b) Organisme de Gestió Tributària= 79.200 €
LOT 3: DADES I D'ACCÉS A INTERNET: 7.327.082 €, IVA inclòs, biennal.
a) Diputació de Barcelona= 5.662.308 €
b) Organisme de Gestió Tributària= 1.664.774 €
Vist que l’Organisme de Gestió Tributària mitjançant Acord 45/13, s’adhereix al
sistema de contractació centralitzada i autoritza la despesa corresponent a càrrec dels
seus pressupostos.
Atès que la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius ha redactat la
proposta relativa als serveis de telecomunicació de la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària, que traslladarà al Consorci LOCALRET per a
l’aprovació del contracte derivat de l’Acord Marc d’Homologació.
Vist l'apartat 3.1.a) 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 a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de contractació dels Serveis de Telecomunicació (veu,
mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT),
derivada de l’Acord Marc d’Homologació de serveis de telecomunicacions adjudicat pel
Consorci Localret el 14 de febrer de 2011 i prorrogat per Decret de 26 d’abril de 2013
d’acord amb les previsions contingudes en el conveni signat en data 27.02.2013 entre
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la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per a la contractació centralitzada dels
serveis següents:
LOT 1: COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ PERMANENT: 3.891.904 € IVA
inclòs, biennal.
a) Diputació de Barcelona=3.255.906 €
b) Organisme de Gestió Tributària= 635.998 €
LOT 2: COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES: 1.511.074 €, IVA inclòs,
biennal.
a) Diputació de Barcelona= 1.431.874 €
b) Organisme de Gestió Tributària= 79.200 €
LOT 3: DADES I D'ACCÉS A INTERNET: 7.327.082 €, IVA inclòs, biennal.
a) Diputació de Barcelona= 5.662.308 €
b) Organisme de Gestió Tributària= 1.664.774 €
Segon.- Aprovar la Proposta del Quadre de Característiques i de Plec Clàusules
Tècniques que han de regir la contractació derivada.
Tercer.- Autoritzar la despesa pluriennal de dotze milions set-cents trenta mil seixanta
(12.730.060) €, IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, que s’ha de fer efectiva a
càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Lot

1

2

3

Import
Import
Total biennal
2014
2015
926.A0
222.00
1.053.578
1.053.578
2.107.156
491.A0
222.03
574.375
574.375
1.148.750
ORGT
317.999
317.999
635.998
TOTAL LOT 1
3.891.904
1.945.952
1.945.952
926.A0
222.00
583.626
583.626
1.167.252
491.A0
222.03
132.311
132.311
264.622
ORGT
39.600
39.600
79.200
TOTAL LOT 2
1.511.074
755.537
755.537
926.A0
222.03
292.896
292.896
585.792
491.A0
222.03
1.236.561
1.236.561
2.473.122
332.A0
222.03
1.228.197
1.228.197
2.456.394
173.A0
222.03
73.500
73.500
147.000
ORGT
832.387
832.387
1.664.774
7.327.082
TOTAL LOT 3
3.663.541
3.663.541
TOTAL DESPESA CONTRACTACIO (IVA inclòs)
12.730.060
Programa

Econòmic

Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
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Quart.- Designar com a vocal per a participar en la mesa de contractació del Consorci
Localret al Subdirector de Planificació i Serveis Informàtics de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb el previst a la clàusula 3.2.k del Conveni .
Servei de Programació
17.- 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 de sanejament
2012-2015” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a la Mancomunitat de la
Vall del Tenes.- 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’Mancomunitat de la Vall del Tenes,
presentada en data 7/5/2013 per finançar la inversió “Pla de sanejament 2012-2015” 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:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Mancomunitat de la Vall del Tenes
Pla de sanejament 2012-2015
175.000 €
0%
10
22/2013

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.
18.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-nou
mil set-cents setanta-set euros amb cinquanta-vuit cèntims (39.777,58) € per a
finançar l’actuació local “Neteja forestal Can Súria” al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats, a l’Ajuntament d’Olivella.- 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 d'Olivella, presentada en data
6/6/2013 per finançar la inversió “Neteja forestal Can Súria” 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.
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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 d'Olivella
Neteja forestal Can Súria
39.777,58 €
0%
10
37/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-nou mil set-cents setanta-set euros
amb
cinquanta-vuit
cèntims
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
19.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
vint-i-quatre mil sis-cents sis (24.606) € per a finançar l’actuació local “Neteja
forestal Les Colines” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament
d’Olivella.- 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 d'Olivella, presentada en data
6/6/2013 per finançar la inversió “Neteja forestal Les Colines” i que aquesta compleix
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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 d'Olivella
Neteja forestal Les Colines
24.606 €
0%
10
38/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-quatre mil sis-cents sis 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 mil
(100.000) € per a finançar l’actuació local “Sentència can Curpell” al 0% d’interès
i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament d’Ullastrell.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 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 d'Ullastrell, presentada en data
21/1/2013 per finançar la inversió “Sentència Can Curpell” 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 d'Ullastrell
Sentència Can Curpell
100.000 €
0%
10
2/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent 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
21.- Dictamen que proposa declarar un vehicle, que consta a l’Inventari de Béns,
com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari i autoritzar la seva
cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.- 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:
El Servei de Suport a les Polítiques de Consum d’aquesta Corporació, per escrit de
data 31 de maig de 2013, ha comunicat a aquesta Oficina de Patrimoni i Gestió
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Immobiliària que s’ha de tramitar l’expedient administratiu oportú per a la cessió d’un
vehicle marca Nissan i matrícula B-9321-SM, a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
Atès que l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat ha sol·licitat a la Diputació de
Barcelona la cessió del vehicle Nissan amb matrícula B-9321-SM.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 6 de juny
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 efecte no utilitzable.
Atès que l’esmentat bé no pot ésser d’utilitat per cap altre Servei o departament de la
Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques tècniques, i al seu grau
d’obsolescència.
Atès que l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, s’ha mostrat interessat en l’esmentat
bé, per tal de destinar-lo a les seves finalitats específiques, i que està inscrit 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 pel Ple de la
Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 4 i 5 de juny de 2013, respectivament.
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 el bé moble relacionat, que serà cedit a l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, com a efecte no utilitzable 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 l’esmentat bé, aplicant el supòsit específic de
“baixa per cessió”.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta de l’esmentat bé a l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-lo, 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 l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, que haurà de ser
notificada a la Diputació de Barcelona.
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Cinquè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per al
seu coneixement i efectes.
22.- Dictamen que proposa aprovar inicialment el conveni de cessió d’ús de
diversos habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació
Pública Casa de Caritat, a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, per impulsar
un programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social, i sotmetre
l’expedient a informació pública, tot declarant la seva aprovació definitiva en cas
de no presentar-se al·legacions.- 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:
1. Antecedents
La Diputació de Barcelona i el seu Organisme Autònom Fundació Pública Casa de
Caritat són propietàries d’una sèrie d’habitatges al municipi de Barcelona de
naturalesa jurídica patrimonial, els quals són susceptibles d’arrendament o de
qualsevol altra forma de cessió d’ús.
Fins a l’actualitat, la Diputació ha gestionat i administrat aquests habitatges en base a
criteris de màxima rendibilitat, en les condicions usuals de la pràctica civil i mercantil,
d’acord amb el que disposa l’art. 72 del Reglament del patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, així com als principis aplicables a
l’explotació de béns de caràcter patrimonial establert a l’art. 8 de la Llei estatal del
patrimoni de les administracions públiques.
La gestió efectuada per la Diputació de Barcelona dels béns immobles de la Fundació
Pública Casa de Caritat ve determinada per l’encomanda de gestió prevista a l’article 8
del Text refós dels seus estatuts, aprovats pel Ple de la Corporació el 25 de gener de
1996 i publicats al BOPB núm. 40, de 15 de febrer de 1996.
Davant la crisi econòmica actual que pateix la nostra societat i que afecta,
especialment, al dret d’accés a l’habitatge, les administracions públiques, de forma
general, s’han implicat en fomentar polítiques d’ajuda a les persones socialment més
desfavorides i, en concret, en l’àmbit de l’accès a l’habitage.
A tall d’exemple, la Generalitat de Catalunya va signar un conveni de col·laboració
amb Cáritas Diocesana de Barcelona, en data 23 de novembre de 2011 pel qual se
cedien un nombre significatius d’habitatges per a impulsar programes socials
d’habitatge relacionats amb la inclusió de persones amb especials necessitats
d’atenció.
En aquests moments, la Diputació de Barcelona, com administració pública implicada
en la millora del territori, tampoc pot desconèixer aquesta realitat i s’ha plantejat
l’impuls de programes que permetin garantir l’habitatge a aquelles persones que viuen
situacions de vulnerabilitat, ja siguin perquè han estat desnonades o perquè no poden
pagar un habitatge.

74

En aquest sentit, en disposar d’un nombre considerable d’immobles, en total 303 i
resultar viable destinar-ne una part, 30, per dur a terme aquests tipus de programes
socials, la Diputació de Barcelona considera important orientar l’explotació dels seus
béns patrimonials cap a la valoració de motivacions de prestació de serveis socials,
promoció i reinserció social de manera que facin prevaler una rendibilitat social per
damunt de la rendibilitat econòmica i en concret, contribuir a les polítiques socials
d’habitatge.
Per tant, existint aquesta voluntat d’implicació en aquests programes, la Diputació,
com a administració de segon nivell, exerceix competències de prestació d’assistència
i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis (arts. 91 i 92 del Text refós de
la Llei municipal de règim local de Catalunya), però, també té atribuïdes competències,
com a entitat territorial local, en l’àmbit, entre d’altres, de la cohesió social (art. 66.2 del
Text refós esmentat). Aquestes competències les pot exercir bé directament o bé
mitjançant formes de col·laboració ja sigui interadministrativa o bé amb col·laboració
amb entitats especialitzades que desenvolupin aquesta funció social.
2. Proposta de conveni
A principis d’any, Càritas Diocesana de Barcelona es va adreçar a la Diputació de
Barcelona amb l’objecte de proposar mecanismes de col·laboració per tal de disposar
d’habitatges per a persones amb risc d’exclusió social i la Diputació ha valorat aquesta
proposta i ha començat a examinar la seva viabilitat.
En el context d’aquest examen, cal destacar que Càritas Diocesana de Barcelona (en
endavant Càritas) és una entitat privada sense ànim de lucre de l’Església catòlica que
té com objectius promoure, orientar i coordinar l’acció social i caritativa de la Diòcesi, i
com a finalitat ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les
persones, sensibilitzar a la societat i promoure la justícia social.
L’esmentada proposta s’ha materialitzat mitjantant escrit, rebut el 8 de juliol de 2013,
pel qual Càritas sol·licita formalment la col·laboració de la Diputació de Barcelona per
tal disposar d’habitatges de la seva propietat, amb la finalitat de destinar-los al seu
Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social, del qual
s’acompanyava una detallada explicació.
Càritas i la Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social (en endavant la Fundació)
desenvolupen conjuntament l’esmentat programa d’habitatge adreçat a les famílies en
risc d’exclusió social que bàsicament es resumeix com segueix:
a) Que Càritas va promoure i recolzar la creació al juliol de 1990 de la Fundació,
amb l’objectiu que fos l’entitat especialitzada en la gestió d’aquest programa i
que donés resposta efectiva a les diferents necessitats d’habitatge dels
programes socials de Càritas.
b) Que l’esmentada Fundació dóna resposta a famílies i persones que es troben
mancades de recursos personals i materials i, per tant, en risc d’exclusió social,
arrel del canvi de context socieconòmic, provocat per la forta crisi social i
econòmica que ha ocasionat en els darrers anys un fort empitjorament de la
situació de les famílies.
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c) Que l’objectiu general del Projecte que gestionen Càritas i la Fundació és oferir
habitatges i potenciar l’acompanyament de les famílies que en seran usuàries,
per ajudar-les a arribar a una situació de no dependència i assolir la seva
inclusió social amb una vida autònoma.
Un cop examinat l’esmentat programa, s’efectuen les següents consideracions:
a) Que s’adequa a les polítiques públiques que vol impulsar la Diputació de
Barcelona en matèria d’habitatge social.
b) Que està impulsat i desenvolupat per una entitat privada de reconeixement
general i notòria implicació en l’acció social i caritativa resultant, la seva
activitat, dotada d’interès públic complementari de les finalitats dels agents
públics d’habitatge.
c) Que l’actuació de Càritas redunda en benefici dels habitants dels municipis de
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, es considera convenient establir un marc de col·laboració per a la
consecució de finalitats d’interès comú mitjançant la qual la Diputació aportaria una
sèrie d’habitatges de la seva propietat o de la Fundació Pública Casa de Caritat i
Càritas s’encarregaria de la seva gestió mitjançant el seu Programa d’habitatges per a
persones en risc d’exclusió social implementat per la Fundació Foment de l’Habitatge
Social.
3. Règim jurídic
Vistos la memòria i l’informe jurídic del Director de Serveis de Planificació Econòmica,
de dates 15 i 16 de juliol de 2013 respectivament.
Vist l’informe de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 15 de juliol de 2013, en
el qual s’identifiquen els habitatges i es recull una valoració econòmica de l’aportació
de la Diputació de Barcelona a l’esmentat Programa, valorat en un import
d’1.018.876,80 €.
Vist el que estableix l’article 5 de la Llei 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 a disposar dels seus béns.
Vist el que disposa l’article 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de
les administracions públiques, de caràcter bàsic, juntament amb els articles 203 i 219
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, i els articles 8 i 72 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en allò referent
als principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials.
Vist l’article 107 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
administracions públiques, de caràcter bàsic, en relació amb l’article 72.3 del Decret
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336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals, que admet l’adjudicació directa com a procediment per a la utilització de béns
patrimonials quan la valoració de motivacions de caràcter social facin prevaler una
rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.
Vist l’article 8.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
administracions públiques, de caràcter no bàsic, que vincula la gestió dels béns
patrimonials al desenvolupament i execució de les diferents polítiques públiques en
vigor i, en particular, al de la política d’habitatge, en coordinació amb les
administracions públiques competents.
Vista la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya que estableix
que els convenis que les administracions públiques de Catalunya subscriuen amb les
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat es regeixen per la legislació
específica i, si no n’hi ha, per les disposicions del capítol II del Títol IX en els aspectes
en què sigui aplicable.
Vist el que disposa l’article 8.1.c) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni
de les administracions públiques, de caràcter bàsic; l’article 86.2 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú; l’article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 178 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals, amb relació als principis de publicitat i transparència.
Vist l’apartat 3.2.f) en concordança amb el 3.4.i) 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 inicialment la minuta d’un conveni a favor de Càritas Diocesana de
Barcelona, relatiu a la cessió d’ús de diversos d’habitatges que consten en l’annex
adjunt, propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Pública Casa de Caritat,
per a impulsar un Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social,
d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I CÀRITAS DIOCESANA DE
BARCELONA RELATIU A LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES PER A IMPULSAR UN
PROGRAMA D’HABITATGES PER A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Carles
Rossinyol i Vidal, fent ús de les atribucions que li han estat conferides mitjançant la Refosa
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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, i 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. 3538/12), publicat al BOBP de 16
de maig de 2012.
CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, amb NIF núm. XXXXXXXXX, representada pel
Sr. Jordi Roglà de Leuw, com a director de la Institució, major d’edat, amb DNI XXXXXX,
amb domicili, als efectes del present conveni, a Barcelona, Plaça Nova, núm. 1.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Barcelona i el seu Organisme Autònom Fundació Pública Casa de Caritat
són propietàries d’una sèrie d’habitatges al municipi de Barcelona de naturalesa jurídica
patrimonial, els quals són susceptibles d’arrendament o de qualsevol altra forma de cessió
d’ús.
II. D’acord amb l’article 8 del Text refós dels estatuts de l’Organisme Autònom Local
Fundació Pública Casa de Caritat, la gestió dels immobles d’aquest Organisme s’encomana
a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció de Gestió Immobiliària Patrimonial,
integrada a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobliliària.
III. Davant la crisi econòmica actual que pateix la nostra societat i que afecta, especialment,
al dret d’accés a l’habitatge, les administracions públiques, de forma general, s’han implicat
en fomentar polítiques d’ajuda a les persones socialment més desfavorides, i en concret, en
l’àmbit de l’accès a l’habitage, i la Diputació, no pot desconèixer aquesta realitat i s’ha
plantejat l’impuls de programes que permetin garantir l’habitatge a aquelles persones que
viuen situacions de vulnerabilitat, ja siguin perquè han estat desnonades o perquè no poden
pagar un habitatge.
IV. La Diputació de Barcelona disposa d’un nombre considerable d’immobles, en total 303 i
considera viable destinar-ne una part, en principi, un primer grup de 30 pisos que es podria
ampliar a un nombre major en funció de l’acord de les parts, per dur a terme aquests tipus
de programes socials, la Diputació de Barcelona considera important orientar l’explotació
dels seus béns patrimonials cap a la valoració de motivacions de prestació de serveis
socials, promoció i reinserció social de manera que facin prevaler una rendibilitat social per
damunt de la rendibilitat econòmica i en concret, contribuir a les polítiques socials
d’habitatge.
V. Càritas Diocesana de Barcelona (en endavant Càritas) és una entitat sense ànim de lucre
de l’Església catòlica que té com objectius promoure, orientar i coordinar l’acció social i
caritativa de la Diòcesi i com a finalitat ajudar a la promoció humana i al desenvolupament
integral de les persones, sensibilitzar a la societat i promoure la justícia social.
VI. Càritas i la Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social (en endavant la Fundació)
desenvolupen conjuntament un programa d’habitatge adreçat a les famílies en risc
d’exclusió social.
VII. Càritas va promoure i recolzar la creació al juliol de 1990 de la Fundació, amb l’objectiu
que fos l’entitat especialitzada en la gestió d’aquest programa i que donés resposta efectiva
a les diferents necessitats d’habitatge dels programes socials de Càritas.
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VIII. La Fundació dóna resposta a famílies i persones que es troben mancades de recursos
personals i materials i, per tant, en risc d’exclusió social, arrel del canvi de context
socieconòmic, provocat per la forta crisi social i econòmica que ha ocasionat en els darrers
anys un fort empitjorament de la situació de les famílies.
IX. Càritas ha presentat una petició, rebuda el 8 de juliol de 2013, mitjançant la qual sol·licita
la col·laboració de la Diputació de Barcelona per tal que li cedeixi habitatges de la seva
propietat, amb la finalitat de destinar-los al programa d’habitatges per persones en risc
d’exclusió social.
X. Ambdues parts consideren oportú establir una relació de col·laboració que tingui per
objecte la cessió d’ús de diferents habitatges, propietat de la Corporació i de la Fundació
Pública Casa de Caritat, per destinar-los al referit programa.
En conseqüència, i per tal d’assolir els objectius exposats, ambdues parts, posades de mutu
i comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, acorden subscriure aquest
conveni d’acord amb els següents
PACTES
Primer.- Objecte
És objecte d’aquest conveni la cessió d’ús de caràcter no onerós, a favor de Càritas, dels
habitatges -que figuren a l’annex adjunt- propietat de la Diputació de Barcelona i de la
Fundació Pública Casa de Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a persones
en risc d’exclusió social.
Segon.- Cessió d’ús
La cessió es formalitza mitjançant la signatura d’aquest conveni entre la Diputació de
Barcelona i Càritas.
Els habitatges disponibles, relacionats a l’annex, estan en perfecte estat i són apropiats per
a la finalitat i l’objecte de la cessió, i assoleixen els mínims d’habitabilitat previstos al Decret
141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels
habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
La Diputació de Barcelona lliurarà a Càritas la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic de
cadascun dels habitatges objecte de cessió.
Si durant la vigència del conveni la Diputació de Barcelona i la Fundació Pública Casa de
Caritat disposen de més habitatges, podran ser també objecte de cessió, mitjançant la
signatura d’una addenda.
Tercer.- Gestió dels habitatges
La cessió dels habitatges implica l’assumpció de la responsabilitat d’adjudicació i de gestió
per part de Càritas, sens perjudici de la facultat que se li atorga de cedir-ne a la Fundació
Foment de l’Habitatge Social la seva gestió.
Atesa la dimensió i les característiques pròpies de cadascun dels habitatges, queda a criteri
de Càritas la determinació del nombre de persones que es podran allotjar en cadascun dels
habitatges, mantenint la ràtio establerta en el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es
regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
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Resta a criteri de Càritas la concreció de l’instrument jurídic de cessió pel qual es vincularan
els habitatges amb les persones que els ocupin, que en tot cas restarà supeditat al termini
de vigència d’aquest conveni.
Anualment, Càritas lliurarà a la Diputació de Barcelona una memòria explicativa de la gestió
dels habitatges, la qual contindrà les persones que ocupen aquests habitatges i els
possibles canvis d’ocupants que s’hagin produït.
Quart.- Obligacions econòmiques
▪

Seran a càrrec de Càritas:

a) Els pagaments directes corresponents a:
- Els consums dels serveis que es derivin de l’ús de cadascun dels habitatges cedits i de
les contractacions de les corresponents pòlisses de subministraments.
La Diputació de Barcelona facilitarà a Càritas la documentació necessària per tal que
aquesta efectuï el canvi de nom dels subministraments dels habitatges cedits.

- Les obres de conservació i manteniment ordinari dels habitatges, la qual cosa implica el
compromís de fer el seguiment necessari per a garantir el bon ús dels habitatges per
part dels ocupants.
b) Les despeses repercutibles per part de Diputació de Barcelona a Càritas corresponents
a:

- L’Impost sobre Béns Immobles, així com d’altres impostos i taxes estatals, autonòmics i
municipals.

- Les despeses comunitàries ordinàries.
- Qualsevol altra despesa que sigui legalment repercutible.
Trimestralment, la Diputació de Barcelona repercutirà a Càritas una quantia a compte de
la liquidació definitiva de les despeses repercutibles dels immobles on estan situats els
habitatges, mitjançant l’emissió de les corresponents cartes de pagament.
Al tancament de cada exercici, la Diputació de Barcelona regularitzarà les referides
liquidacions trimestrals efectuades a compte per Càritas.
Resta a l’arbitri de Càritas la possibilitat que aquesta repercuteixi les despeses contingudes
en aquest pacte a les persones allotjades i/o el cobrament de mensualitats de cessió de
l’habitatge.
▪

Seran a càrrec de la Diputació de Barcelona:
- Les reparacions extraordinàries dels habitatges, a fi de conservar-los en l’estat de
servei per a l’ús convingut, llevat quan el deteriorament sigui imputable als ocupants.

Cinquè.- Termini, vigència i eficàcia del conveni
El present conveni tindrà una durada de quatre anys, i entrarà en vigor a comptar des de la
darrera data de la seva signatura, moment a partir del qual estarà plenament vigent i
desplegarà tots els seus efectes.
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Sisè.- Autorització d’obres
Càritas no podrà fer cap tipus d’obra en els habitatges cedits sense l’autorització expressa
de la Diputació de Barcelona, excepte petites reparacions de manteniment d’instal·lacions.
La sol·licitud corresponent es gestionarà a traves de l’Oficina de Patrimoni i Gestió
Immobiliària de la Diputació de Barcelona.
Setè.- Reversió d’obres i millores
En el moment de resolució del conveni, o a la finalització de la cessió d’ús per l’arribada del
termini establert, els habitatges cedits d’acord amb els presents pactes revertiran a la part
cedent juntament amb totes les obres, instal·lacions i millores efectuades, restant obligada
Càritas a restituir-los en l’adequat estat d’ús.
Vuitè.- Pòlissa d’assegurança
Càritas inclourà a les seves pòlisses d’assegurança la cobertura dels danys que per
determinades causes es puguin produir sobre els béns objecte del present conveni i haurà
de lliurar a la Diputació de Barcelona certificat de la companyia asseguradora acreditant
l’esmentada cobertura.
Novè.- 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 en els presents pactes.
b) Per mutu acord
c) Per denúncia motivada i expressa d’una part, amb un preavís de sis mesos.
Desè.- Resolució de conflictes
La resolució de les qüestions que es poguessin produir tant respecte a la interpretació com
a l’aplicació dels pactes recollits en el present conveni, se sotmetran als tribunals del
domicili de la Diputació de Barcelona que resultin competents.
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.- Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de vint dies,
mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i un edicte que
s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que puguin presentar-se les
al·legacions que s’estimin convenients.
Tercer.- Declarar que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el tràmit
d’informació pública es considerarà aprovada definitivament la minuta de conveni
esmentada a l’acord primer, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari
expressament.
Quart.- Facultar al president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies per a la signatura de qualsevol document que pugui derivar-se dels
presents acords.
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Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.
23.- Dictamen que proposa Incoar l’expedient d’alienació de l’edifici situat al
carrer Padilla, núm. 187, de Barcelona, a favor de la Fundació Universitària
Europea de Relacions Públiques, sotmetre l’expedient a informació pública i
sol·licitar l’informe previ preceptiu al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.- Fou retirat el present Dictamen.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Teixit Productiu
24.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre
Diputació de Barcelona i PIMEC (Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya) per
al desenvolupament del programa de suport al creixement d’empreses amb alt
potencial, 2a. i 3a. edició, amb una despesa pluriennal de tres-cents vint-i-un mil
dos-cents setanta-quatre (321.274) €.- 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:
Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (en
endavant ADEL), dóna suport a les polítiques locals de creació, consolidació i
creixement de les empreses que desenvolupen els 99 ens locals proveïdors de serveis
a les empreses de la demarcació de Barcelona. Aquests ens locals atenen anualment
més de 21.300 empreses prestant serveis de sensibilització empresarial,
d’assessorament i d’informació de les empreses de la demarcació de Barcelona.
Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de l’ADEL és donar
suport als ens locals de la demarcació de Barcelona, mitjançant la realització d’accions
destinades a afavorir la consolidació de l’activitat econòmica, gestionant els recursos i
els serveis disponibles, de manera que s’adeqüin el màxim possible a les necessitats
dels ens locals, en l’àmbit de la consolidació i creixement d’empreses, i des d’una
perspectiva territorial sostenible i competitiva.
La patronal PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) és una
organització econòmicament independent, que, a banda de defensar els interessos de
les entitats adherides en els més diversos fòrums de consulta i debat, tant a nivell
nacional com internacional, desenvolupa una tasca de foment del creixement i de
consolidació d’empreses, mitjançant un ampli catàleg de serveis professionals.
En aquest marc, l’ADEL (abans denominada Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació) de Diputació de Barcelona va signar conveni de col·laboració amb PIMEC
amb data 23 de juliol de 2012 per a posar en marxa un projecte pilot de suport al
creixement d’empreses amb alt potencial adreçat a empreses de l’àmbit de la
demarcació de Barcelona, de manera que puguin assolir un pla de creixement i les
eines de recolzament necessàries per a la materialització del seu pla.
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Al projecte pilot, que continua vigent, participen 47 empreses que corresponen a 18
Centres Locals de Serveis a les Empreses (en endavant CLSE). La finalització del
projecte pilot està prevista per al mes de juliol de 2013. Actualment, s’han realitzat 45
plans de creixement, queden pendents 2 plans de creixement per realitzar. S’han
validat 23 plans de creixement pel Comitè d’Experts del projecte pilot, queden
pendents per validar 24 plans de creixement. Els resultats provisionals de valoració per
part de les empreses participants que han realitzat el contrast amb el Comitè d’Experts
són satisfactoris.
Segons l’experiència del projecte pilot, es volen realitzar uns ajustos a les activitats a
realitzar de la 2a i 3a edició del projecte de suport al creixement d’empreses amb alt
potencial. Aquests ajustos representen principalment una millora del nombre d’hores
d’assistència individualitzada a les empreses i impliquen un augment del pressupost
total del projecte, imprescindible per a la millora de la qualitat del projecte. Els ajustos
principals són bàsicament: augment en 0,5 hores del treball intern del Comitè d’experts
per al contrast dels plans de creixement de la fase 2, augment del nombre d’hores
d’assessorament individual a la fase 3 en 6 hores, incrementar les master classes en
una i reduir les best practices a quatre. Les master classes i les best practices es
plantejaran amb l’assistència de totes les empreses, sense fer dos grups, ja que així
és més enriquidor. També s’inclou una dotació d’hores d’anàlisi i back office a les
fases 2 i 3.
Vist que el nivell de satisfacció de les empreses participants al projecte pilot és alt, es
veu oportú portar a terme una segona i tercera edició del programa de suport al
creixement d’empreses amb alt potencial (abans projecte pilot).
És per tot això que el Servei de Teixit Productiu ha informat favorablement l’aprovació
del conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i PIMEC, per al
desenvolupament del programa de suport al creixement d’empreses amb alt potencial,
2a i 3a edició, amb una despesa, per Diputació de Barcelona, de tres-cents vint-i-un
mil dos-cents setanta-quatre (321.274) €, a raó de:
- Cent cinquanta mil (150.000) € amb càrrec a l’aplicació
G/30103/433A0/48900 del corrent pressupost de la Corporació.

pressupostària

- Cent mil (100.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del
pressupost corporatiu per l’any 2014.
- Setanta-un mil dos-cents setanta-quatre (71.274) € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per l’any 2015.
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
dictada en execució del Decret de Presidència número 882/13 de data 14 de febrer de
2013 i publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013.
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En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la DIPUTACIÓ DE BARCELONA i la
patronal PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) per al
desenvolupament del programa de suport al creixement d’empreses amb alt potencial,
2ª i 3ª edició, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA
PATRONAL PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) PER A
PORTAR A TERME EL PROGRAMA DE SUPORT AL CREIXEMENT D’EMPRESES AMB
ALT POTENCIAL, 2A I 3A EDICIÓ.
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 1r i president
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Ferran Civil i Arnabat, i facultat
d’acord amb la Refosa número 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de
19 de febrer de 2013; assistit per la secretària delegada, Beatriz Espinàs Vijande, en virtut
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 2 de maig
de 2012, publicat en el de data 16 de maig de 2012.
De l’altra, la patronal PIMEC, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA (en endavant
PIMEC), representada en aquest acte pel Secretari General, Sr. Antonio Cañete i Martos,
facultat segons escriptura d’apoderament de data 27 de setembre de 2005, atorgada davant
el Notari D. J. B. C., amb número de protocol XXXX, càrrec que manifesta vigent i suficient a
aquests efectes.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
(en endavant ADEL), dóna suport a les polítiques locals de creació, consolidació i
creixement de les empreses que desenvolupen els 99 ens locals proveïdors de
serveis a les empreses de la demarcació de Barcelona. Aquests ens locals atenen
anualment més de 21.300 empreses prestant serveis de sensibilització empresarial,
d’assessorament i d’informació.

II.

Que un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de l’ADEL,
sempre des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport als
ens locals de la demarcació de Barcelona per la realització d'accions destinades a
afavorir la consolidació d'activitat econòmica, apropant i proveint dels recursos i
serveis adequats a les necessitats dels ens locals en l'àmbit de la consolidació i
creixement d'empreses.

III.

Que PIMEC com a patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i
els/les autònoms/es de Catalunya, té una àmplia trajectòria de representació i
acompanyament del col·lectiu empresarial.

IV.

Que PIMEC és una organització econòmicament independent que representa un
model de patronal en el que més enllà de defensar els interessos de les pimes i
els/les autònoms/es en tots els fòrums de consulta i debat de l’Administració Local,
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Autonòmica, Estatal i Europea, treballa per acompanyar a les empreses pel foment
del seu creixement i consolidació amb un ampli marc de serveis professionals.
V.

Que hi ha un nombre rellevant d’empreses del teixit productiu de la demarcació de
Barcelona que tenen un alt potencial de creixement i que necessiten de recursos i
suport extern per poder desenvolupar-ho.

VI.

Que l’ADEL (abans denominada Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació) de
Diputació de Barcelona va signar conveni de col·laboració amb PIMEC amb data 23
de juliol de 2012 per a posar en marxa un projecte pilot de suport al creixement
d’empreses amb alt potencial adreçat a empreses de l’àmbit de la demarcació de
Barcelona, de manera que puguin assolir un pla de creixement i les eines de
recolzament necessaris per a la materialització del seu pla, del que es té una
valoració molt positiva en termes de satisfacció i resultats.

VII.

Que Diputació de Barcelona i PIMEC reconeixen la voluntat mútua de col·laborar en
la segona i tercera edició del programa amb l’objectiu de fomentar el creixement del
teixit empresarial i reforçar la competitivitat de les empreses.

VIII.

Que segons el que estableix el conveni marc de col·laboració entre Diputació de
Barcelona i PIMEC, aprovat per dictamen 44/2012 de la Junta de Govern de Diputació
de Barcelona, s’ha procedit a elaborar el present conveni específic de col·laboració.

IX.

Que la minuta del conveni ha estat aprovada per dictamen xxx/2013, de data xx de
xxx de 2013, de la Junta de Govern de Diputació de Barcelona.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència per a subscriure el present
conveni i de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, el formalitzen
d’acord amb els següents
PACTES
Primer. OBJECTE DEL CONVENI
L’objecte del present Conveni és regular les relacions de col·laboració entre DIPUTACIÓ DE
BARCELONA i PIMEC per a portar a terme el programa de suport al creixement d’empreses
amb alt potencial, 2a i 3a edició, de manera que les empreses participants en el programa
disposin d’un pla de creixement de la seva empresa i les eines de recolzament per tal que el
seu pla es pugui materialitzar.
Segon. BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del present conveni de col·laboració seran un màxim de 50
empreses per edició ubicades a la demarcació territorial de Barcelona amb alt potencial de
creixement, amb un total de 100 empreses, per totes dues edicions.
Aquestes empreses tindran com a característiques ser PIME, relativament joves, amb alta
capacitat de creixement, innovació, internacionalització i generació de llocs de treball.
Tercer. ACTIVITATS A REALITZAR PER A CADASCUNA DE LES EDICIONS
El programa, en cadascuna de les seves edicions, estarà integrat per 4 fases que composen
un itinerari per a les empreses participants i que són les següents:
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FASE 0: Definició de la metodologia i actuacions del propi programa.
FASE 1: Selecció de les empreses participants.
FASE 2: Suport en l’elaboració dels plans de creixement empresarial.
FASE 3: Suport al desenvolupament dels plans de creixement empresarial.
La descripció de cada una de les activitats així com els indicadors quantitatius d’activitat i
qualitatius es detallen en l’Annex 1, adjunt al present conveni.
Les activitats a realitzar es podran ajustar en funció del desenvolupament dels programes i
del nombre d’empreses participants en cada una de les fases, prèvia validació per part del
Comitè de Seguiment.
Quart. CALENDARI DE LES ACTIVITATS.
El calendari de les activitats és el següent:
- Per la segona edició: S’iniciarà el dia de la seva signatura i es preveu que finalitzi al
maig del 2014.
- Per la tercera edició: Es preveu que s’iniciï al maig del 2014 i que finalitzi al juny del
2015.
Cinquè. COMPROMISOS DE LES PARTS
4.1 Compromisos de Diputació de Barcelona:
- Difusió a les empreses (directament i a través dels CLSE).
- Validació de la relació final de les empreses participants.
- Seguiment de les diferents activitats de les fases 2 i 3.
4.2 Compromisos de PIMEC:
-

Difusió a les empreses.
Elaboració de la proposta d’empreses participants.
Proposar l’equip de treball al Comitè de Seguiment.
Gestió, coordinació i execució de les diferents activitats de les fases 1, 2 i 3.
Garantir un sistema de registre d’informació permanent del programa.
Presentar els informes de seguiment de cadascuna de les fases i l’informe final del
programa.
- Proposar la liquidació del pressupost al finalitzar el programa.

Sisè. DIFUSIÓ DELS PROGRAMES i COMUNICACIÓ
Ambdues parts podran realitzar la difusió dels programes per qualsevol mitjà de
comunicació que consideri oportú.
Les marques corresponents a Diputació de Barcelona i a PIMEC apareixeran en tots els
elements de publicitat que es realitzin per a la difusió del programa objecte d’aquest
conveni, així com en els documents i materials que s’elaborin. En el cas de Diputació de
Barcelona, s’haurà d’estar al que estableixen els criteris per la seva aplicació.
Setè. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I SEGUIMENT
Amb l’objectiu d’establir un mecanisme de direcció i seguiment pel compliment d’aquest
Conveni, es concreten els òrgans següents:
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6.1 Comitè de Direcció: És un òrgan paritari integrat per dues persones representants de
Diputació de Barcelona i dues persones representants de PIMEC.
Les persones representants són les següents:
- El Gerent de Serveis de Desenvolupament Econòmic i el Cap de Servei de Teixit Productiu
de Diputació de Barcelona.
- El Director Executiu i el Director de Desenvolupament Econòmic Territorial i Sectorial de
PIMEC.
Les seves funcions seran:
- Establir les directrius per al desenvolupament del programa de suport al creixement
d’empreses amb alt potencial, 2a i 3a edició.
- Vetllar pel compliment dels presents acords.
- Valorar l’execució del programa quan aquest finalitzi.
- Proposar la ampliació de vigència i pròrrogues del conveni quan es considerin oportunes.
El comitè de Direcció es reunirà com a mínim 2 cops en cada edició: al final de la fase de
selecció de les empreses participants i al final del cada edició.
6.2 Comitè de Seguiment: És un òrgan paritari integrat per dues persones representants de
Diputació de Barcelona i dues persones representants de PIMEC.
Les seves funcions seran:
- Definir la metodologia i les actuacions del programa.
- Fer el seguiment del programa.
- Validar la configuració de l’equip de treball.
- Elaborar els models de gestió i seguiment necessaris per al correcte desenvolupament del
programa.
- Validar els ajustos de les activitats en funció del desenvolupament del programa i del
nombre final d’empreses participants en cada una de les fases.
- Validar els informes de seguiment que es detallen en l’annex 2.
- Validar i aprovar a la finalització de cada edició del programa la liquidació del pressupost.
El Comitè de Seguiment es reunirà com a mínim 4 cops en cada edició: reunió prèvia a l’inici
del programa, i al final de cadascuna de les fases 1, 2 i 3.
Vuitè. EQUIP DE TREBALL PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS PER EDICIÓ
Per portar a terme l’execució de les activitats de les fases 1, 2 i 3, PIMEC configurarà l’equip
de treball següent:
- Comitè d’Experts. Participarà en la fase de selecció de les empreses i en la diagnosi i
definició dels factors claus d’èxit i el pla de creixement de les empreses. Estarà integrat
per:
a. Dues persones expertes amb àmplia experiència en assessorament empresarial en
matèria de creixement.
b. Un/a director/a sènior de l’àrea de creixement de PIMEC.
- Equip d’experts. Portaran a terme les Master Classes i l’assessorament expert
individualitzat de la fase 3. Estarà integrat per persones tant de PIMEC com personal
extern.
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- Equip de consultors. Portaran a terme l’execució del programa fonamentalment en la fase
1 i 2 de cada edició. Estarà integrat per persones tant de PIMEC com personal extern.
- Equip de tutoria, gestió i coordinació del programa. Estarà a disposició de les empreses
per resoldre qualsevol dubte o incidència, les acompanyarà al llarg de tot el programa i
portarà a terme les tasques de perfil logístic i administratiu per tal de coordinar tota
l’activitat resultant del mateix. Estarà integrat per:
a. Un/a tutor/a.
b. Dues persones per a les tasques de gestió i coordinació .
Novè. PRESSUPOST
El pressupost màxim, impostos indirectes inclosos, per a l’execució de les activitats,
s’estableix en 244.432 € per edició, amb un total de 488.864 € per a la totalitat del programa
incloent les dues edicions, distribuïts en les partides i pels imports que figuren en el
document que s’acompanya com a annex número 3 i que forma part integrant del conveni.
Aquest pressupost només contempla les despeses derivades de l’execució de les Fases 1,2
i 3.
L’import del pressupost s’ajustarà en funció del nombre d’empreses participants en el
programa en cada una de les fases.
En el cas que una empresa participant no finalitzi totes les fases del programa, es procedirà
a ajustar l’import del pressupost tenint en compte els següents criteris:
- L’aportació realitzada per part de l’empresa participant no serà retornada a l’empresa ni
totalment ni parcialment.
- L’import corresponent al nombre d’hores d’assessorament individualitzat no rebut per
l’empresa participant serà descomptat de l’import definitiu del pressupost total d’execució
del programa.
Cadascuna de les empreses participants realitzarà una aportació econòmica de sis-cents
cinc (605) €, IVA inclòs. Aquesta aportació s’ingressarà directament a PIMEC.
De l’import que resta, Diputació de Barcelona farà una aportació econòmica del 75% i
PIMEC del 25% arrodonint els decimals, de tal manera que:
- L’aportació econòmica màxima que realitzarà Diputació de Barcelona serà d’un total de
tres-cents vint-i-un mil dos-cents setanta-quatre (321.274) € a raó de:
- Cent cinquanta mil (150.000) € amb càrrec a l’aplicació
G/30103/433A0/48900 del corrent pressupost de la Corporació.

pressupostària

- Cent mil (100.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del
pressupost corporatiu per l’any 2014.
- Setanta-un mil dos-cents setanta-quatre (71.274) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per l’any 2015.
Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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- L’aportació econòmica màxima que realitzarà PIMEC serà d’ un total de cent set mil
noranta (107.090 €) a raó de cinquanta-tres mil cinc-cents quaranta-cinc (53.545) € per a
cadascuna de les edicions.
Desè. RÈGIM DE PAGAMENT
Els pagaments per part de la Diputació de Barcelona, de les aportacions econòmiques de
cent seixanta mil sis-cents trenta-set (160.637) € per a cadascuna de les dues edicions, es
tramitaran de la manera següent:
a. 30.000 € a la finalització de la fase 1 de cada edició.
b. 60.000 € a la finalització de la fase 2 de cada edició.
Els pagaments a la finalització de la fase 1 i fase 2 es realitzaran prèvia validació per part
del Comitè de Seguiment dels informes de seguiment presentats per PIMEC a la
finalització d’aquestes dues fases.
c. L’aportació restant es tramitarà prèvia validació i aprovació del Comitè de Seguiment
de l’informe final de seguiment de la fase 3, l’informe final de cada edició i la liquidació
del pressupost.
Aquests informes s’hauran de tramitar al llarg dels tres mesos següents a la data límit de
finalització de cadascuna de les edicions.
Onzè. MODIFICACIONS
Prèvia aprovació de les parts es podrà modificar el present Conveni, si així es considera,
atenent a l’evolució del programa.
Dotzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI I PRÒRROGUES
La vigència del conveni es fixa entre la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de
2015.
Les parts podran ampliar la vigència o prorrogar el conveni a proposta del Comitè de
Direcció. En qualsevol cas s’haurà d’aprovar per les parts i fer constar de manera expressa.
Tretzè. CONFIDENCIALITAT
Tots els documents tractats en relació a les empreses participants en els programes seran
tractats confidencialment per ambdues parts.
Catorzè. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Ambdues parts s’obliguen, en relació a totes les dades o informacions de caràcter personal
de les empreses participants tractades al llarg dels programes, a complir amb les
prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, en especial el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei
de protecció de dades, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
Quinzè PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els productes resultants de l’execució dels programes són en règim de cotitularitat, de
manera que podran ser utilitzats per ambdues parts, sense necessitat d’autorització, per a la
seva explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, traducció, adaptació i
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arranjament o qualsevol altra transformació. Per a la seva utilització caldrà indicar que el/s
producte/s han estat elaborats en el marc del present conveni de col·laboració.
Com a productes resultants de l’execució dels programes, entre altres, es consideraran els
materials de suport de les activitats de formació i de l’assistència tècnica realitzada a les
empreses participants i el model de pla de creixement, així com qualsevol altre document no
previst i que es faci en el marc del programa.
Setzè. RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents:
-

Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives.
Per mutu acord de les parts.
Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les seves
previsions.
- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
- Qualsevol altre determinada per la legislació vigent.
Dissetè. RÈGIM JURÍDIC
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les presents
clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes pels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya així com pels articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Divuitè. JURISDICCIÓ
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la
seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir
als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que corresponguin de la
circumscripció de Barcelona.
I en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni, per duplicat exemplar i a un
sol efecte, en el lloc i la data que s’assenyalen.”
“ANNEX 1 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
LA PATRONAL PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) PER A
PORTAR A TERME EL PROGRAMA DE SUPORT AL CREIXEMENT D’EMPRESES AMB
ALT POTENCIAL, 2A I 3A EDICIÓ.
ANNEX 1 ACTIVITATS I INDICADORS
ACTIVITATS A REALITZAR PER EDICIÓ
FASE 0: Definició de la metodologia i actuacions del propi programa.
FASE 1: Selecció de les empreses participants
-

Difusió del programa.

-

Identificació, anàlisi i selecció de les empreses participants.

90

FASE 2: Suport en l’elaboració dels plans de creixement empresarial
-

Preparació del procés, eines i continguts

-

Sessió col·lectiva: Formació sobre les eines claus per a la reflexió estratègica i pel
disseny d’estratègies de creixement. La sessió formativa per a cada empresa serà de 9
hores. Tenint en compte un màxim de 50 empreses participants, s’organitzaran 2
sessions on es preveu la participació de 25 empreses en cada sessió.

-

Sessions individuals: Sessions de diagnosi i d’assessorament pel desenvolupament del
model de negoci i el disseny del pla de creixement. Cada empresa participant rebrà 3
sessions individualitzades amb un total de 11 hores.

-

Exposició i valoració del treball: Sessió individualitzada amb l’objectiu d’exposar el treball
realitzat fins al moment amb l’equip de consultors davant del Comitè d’experts. Es
realitzarà valoració i contrast dels factors claus del creixement que permetrà dissenyar
l’acompanyament que es portarà a terme en la fase 3 per tal de donar suport a l’execució
de les accions marcades. Cada empresa participant tindrà 1 hora d'exposició del treball
amb tres experts i cada expert dedicarà 1 hora per empresa participant de supervisió,
contrast i disseny de l'acompanyament.

FASE 3: Suport al desenvolupament dels plans de creixement empresarial
-

Master Classes: Sessions col·lectives de formació en aspectes comuns en la major part
dels programas de creixement i consolidació empresarial: finançament, innovació,
comercialització-internacionalització i lideratge. Cada empresa assistirà a 4 sessions
col·lectives de 5 hores cada sessió. S’organitzaran amb la participació simultània de
totes les empreses.

-

Best practices: Sessió col·lectiva on s’exposaran 4 casos pràctics d’èxit per tal que
l’empresari pugui visualitzar com altres empreses han afrontat els seus reptes estratègics
de futur i la manera com els han resolt. Cada empresa participant assistirà a la
presentació de 4 casos d’èxit i una durada de 2 hores per a l’exposició de cada cas.
S’organitzaran amb la participació simultània de totes les empreses.

-

Sessions individuals d’assessorament: Les empreses rebran assessorament
especialitzat en les matèries que requereixin. Cada empresa participant rebrà 20 hores
d’assessorament en 5 sessions individuals.

Al llarg de totes les fases hi haurà un servei de tutoria a disposició de les empreses per
resoldre qualsevol dubte o incidència i que les acompanyarà al llarg de tot el programa.
INDICADORS DEL PROGRAMA PER EDICIÓ
- Indicadors quantitatius d’activitat:
a) Nombre d’empreses participants al programa en cada una de les fases:
 Nombre d’empreses participants en la Fase 1
 Nombre d’empreses participants en la Fase 2
 Nombre d’empreses participants en la Fase 3
b) Total d’hores per empresa al finalitzar el programa i desglòs de:
 Total hores de sessió individual rebudes per empresa.
 Total hores de sessions col·lectives rebudes per empresa.
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c) Nombre de Plans de creixement.
d) Nombre d’accions plantejades en cada pla al finalitzar el programa.
e) Nombre de CLSE participants al programa
- Indicadors qualitatius del programa:
a) Nivell de satisfacció de les empreses participants a la finalització de la Fase 2, de la
Fase 3 i del programa.”
“ANNEX 2 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
LA PATRONAL PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) PER A
PORTAR A TERME EL PROGRAMA DE SUPORT AL CREIXEMENT D’EMPRESES AMB
ALT POTENCIAL, 2A I 3A EDICIÓ.
ANNEX 2 CONTINGUTS MÍNIMS DELS INFORMES DE SEGUIMENT PER EDICIÓ
A) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final de la FASE 1:
- Nombre d’empreses a les que s’ha fet difusió del programa detallant l’origen (Diputació
de Barcelona a través dels CLSE o PIMEC) i els criteris utilitzats per fer la difusió.
- Nombre d’empreses interessades en participar en el programa detallant el canal a
través del qual s’han interessat (Diputació de Barcelona a través dels CLSE o PIMEC) i
la localitat de procedència de l’empresa.
- Relació d’empreses que compleixen el perfil descrit en l’acord segon. Aquesta relació
ha de contenir la següent informació: nom de l’empresa, localitat, sector d’activitat,
grandària i les dades corresponents a la descripció del perfil d’empresa que es detallen
a l’acord segon del conveni.
- Nombre d’entrevistes realitzades.
- Relació d’empreses participants en el programa.
- Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats.
- Calendari d’activitats.
B) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final de la FASE 2:
- Relació d’empreses participants en la sessió col·lectiva.
- Relació d’empreses participants en cada sessió individual.
- Resultats d’avaluació de la satisfacció de les empreses participants.
- Pla de creixement de cada empresa.
- Materials de suport a les sessions individuals i col·lectives.
- Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats.
- Calendari d’activitats.
C) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final de la FASE 3:
- Relació d’empreses participants en sessió Master Classes sobre finançament.
- Relació d’empreses participants en sessió Master Classes sobre innovació.
- Relació d’empreses participants en sessió Master Classes sobre comercialitzacióinternacionalització.
- Relació d’empreses participants en la sessió Master Classes sobre lideratge.
- Relació d’empreses participants en les sessions Best practices de presentació de casos
d’èxit.
- Resultats d’avaluació de la satisfacció de les empreses participants.
- Informe breu de cada una les 5 sessions individuals per cada empresa participant.
- Materials de suport.
- Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats.
- Calendari d’activitats.
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D) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final del programa:
- Quadre amb l’itinerari d’activitats de cada empresa que contingui com a mínim la
següent informació:
a. Relació d’empreses participants.
b. Dates en què cada empresa ha realitzat cada activitat.
c. Accions del pla de creixement plantejades per cada empresa.
d. Accions del pla de creixement iniciades per cada empresa.”
“ANNEX 3 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
LA PATRONAL PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) PER A
PORTAR A TERME EL PROGRAMA DE SUPORT AL CREIXEMENT D’EMPRESES AMB
ALT POTENCIAL, 2A I 3A EDICIÓ.

PRESSUPOST PROGRAMA PILOT DE SUPORT AL CREIXEMENT D'EMPRESES AMB ALT POTENCIAL*

PRESSUPOST DE DESPESES
Activitats
Serveis Generals
Serveis de gestió i coordinació
Serveis de tutoria individualitzada
Material
Altres despeses
Fase 1
Identificació anàlisi i sel·lecció
Comitè Experts
Fase 2
Preparació procés, eines i continguts
Sessió Col·lectiva
Sessions individuals
Diagnòsi
Treball Model Canvas
Disseny del pla de
creixement
Treball back-office
Comitè Experts
Fase 3
Implementació i coordinació dels serveis pel pla de
creixement + informe final

PRESSUPOST D'INGRESSOS
Imports

Entitats i empreses

43.550 €
25.375 €
6.704 €
2.420 €
9.051 €
23.386 €
10.647 €
12.739 €
84.703 €
3.737 €
1.311 €
54.177 €
18.214 €
10.928 €

Imports

Aportació Empreses
Aportació Diputació de Barcelona
Aportació de PIMEC

30.250 €
160.637 €
53.545 €

TOTAL INGRESSOS

244.432 €

10.928 €
14.107 €
25.478 €
92.793 €

Master Classes
Best practices
Sessions individuals
Treball Back office

5.606 €
1.457 €
776 €
72.854 €
12.100 €

TOTAL DESPESES

244.432 €

*Aquest pressupost és per edició. ”
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa total de tres-cents vint-i-un mil dos-cents
setanta-quatre (321.274) €, IVA inclòs, a raó de:
- Cent cinquanta mil (150.000) € amb càrrec a l’aplicació
G/30103/433A0/48900 del corrent pressupost de la Corporació.

pressupostària

- Cent mil (100.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del
pressupost corporatiu per l’any 2014.
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- Setanta-un mil dos-cents setanta-quatre (71.274) € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per l’any 2015.
Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE
CATALUNYA).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament d’Òrrius, en resolució de l’expedient núm. 2012/9420.- 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 20/11/2012 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Òrrius de data 8 de novembre de 2012 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un camí de
vianants de terres i d’instal·lació d'una passera de fusta, a la carretera BV-5106, del
PK 6+192 al PK 6+199, marge esquerre i dret, tram urbà (travessera), al terme
municipal d’Órrius (expedient núm. 2012/9420).
En data 31/05/2013 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 l’Ajuntament d'Òrrius en data 8 de novembre de 2012
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:
•

Es garantirà l’estabilitat i la capacitat de drenatge de l’obra de fabrica de la
carretera BV-5106, afectat per aquest camí de vianants.

•

Cap element d’aquesta instal·lació destorbarà les tasques de conservació i
explotació de la carretera i dels seus elements funcionals.

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.
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- 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,
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. 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.”
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
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'Órrius en relació amb l’expedient número 2012/9420.
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d’Órrius, autorització
d’obres d’instal·lació d'un camí de vianants de terres i d’instal·lació d'una passera de
fusta, a la carretera BV-5106, del PK 6+192 al PK 6+199, marge esquerre i dret, tram
urbà (travessera), al terme municipal d’Órrius (expedient núm. 2012/9420), 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 del present
acord.
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’Órrius, amb domicili a efectes de
notificacions a Órrius (08317), Plaça Església, 5, amb indicació dels recursos
procedents.
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Gran
Hotel La Florida, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/1155.- 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 05/02/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Gran Hotel La Florida, S.L. de data 05 de febrer de 2013 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de dos rètols de
servei (hotel), a la carretera BV-1418 al PK 1+420, marge dret i al PK 2+240, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Barcelona (expedient núm. 2013/1155).
En data 03/05/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Gran Hotel La Florida, S.L. en data 05 de febrer de
2013 i d’acord amb el que disposen els articles 99 i següents 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:
- La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports fora
de la cuneta.
- Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense
fer constar el nom de l’establiment.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat 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,
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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.
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.
- 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.
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- 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
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
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
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emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 63,28 €, per ocupació i aprofitament
de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells indicatius i
informatius.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa 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 pel Gran
Hotel La Florida, S.L. en relació amb l’expedient número 2013/1155.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Gran Hotel La Florida, S.L.,
autorització d’obres d’instal·lació de dos rètols de servei (hotel), a la carretera BV-1418
al PK 1+420, marge dret i al PK 2+240, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Barcelona (expedient núm. 2013/1155), 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 del present acord.
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 i de 63,28 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
cartells indicatius i informatius.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Gran Hotel La Florida, S.L., amb domicili a
efectes de notificacions a XXXXX, XXXXX, XX, amb indicació dels recursos
procedents.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Associació Sant Tomàs-Parmo, en resolució de l’expedient núm. 2013/2266.- 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 12/03/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Associació Sant Tomàs - Parmo de data 08/03/2013 en el qual
es sol·licita autorització de plantació d'arbres, a la carretera N-141d del PK 3+900 al
PK 3+950, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes
(expedient núm. 2013/2266).
En data 04/04/2013 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 Associació Sant Tomàs - Parmo en data 08/03/2013 i
d’acord amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a 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.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
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- 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
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
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Condicions específiques de l’autorització
- La tanca es situarà íntegrament fora del domini públic de la carretera.
- La tanca no traurà visibilitat de l’accés a la finca.
- S’haurà de podar la tanca de manera que les branques no envaeixin el domini públic
de la carretera.
- Com a recordatori, la tanca continuació de la sol·licitada ha de complir les condicions
de manteniment de la que s’informa.”
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
Associació Sant Tomàs - Parmo en relació amb l’expedient número 2013/2266.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Associació Sant Tomàs - Parmo,
autorització de plantació d'arbres, a la carretera N-141d del PK 3+900 al PK 3+950,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes (expedient núm.
2013/2266), 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 del present acord.
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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 emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Associació Sant Tomàs - Parmo, amb domicili
a efectes de notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels recursos
procedents.
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. T. R.,
en resolució de l’expedient núm. 2013/2373.- 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 18/03/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. T. R. de data 14 de març de 2013 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera
BV-1418 del PK 2+030 al PK 2+070, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Barcelona (expedient núm. 2013/2373).
En data 05/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. T. R. en data 14/03/2013 i d’acord amb el que
disposa l’article 84 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.
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- 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.
- 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
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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
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter general
o l’establerta pel planejament vigent.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de
la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent.”
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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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 pel Sr. T. R.
en relació amb l’expedient número 2013/2373.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. T. R., autorització d’obres de
conservació d'edificació, a la carretera BV-1418 del PK 2+030 al PK 2+070, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Barcelona (expedient núm. 2013/2373), 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 del present
acord.
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 al Sr. T. R., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XXXX, XX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament d’Abrera, en resolució de l’expedient núm. 2013/2454.- 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 20/03/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Abrera de data 12 de març de 2013 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’:
•

instal·lació de parada de bus, a la carretera BV-1202 al PK 10+300,

•

construcció de tancament diàfan, a la carretera BV-1202 del PK 10+300 al PK
10+325, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Abrera (expedient
núm. 2013/2454).

En data 11/06/2013 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'Abrera en data 12 de març de 2013 i
d’acord amb el que disposen els articles 101 i 104.e 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:
Instal·lació de parada de bus
- La parada haurà de disposar de la visibilitat mínima corresponent a la distància
d’aturada.
- Els usuaris del transport hauran de poder accedir a la parada d’autobús amb les
degudes condicions de seguretat. A tal efecte s’hauran d’habilitar els corresponents
itineraris accessibles i segurs.
- Es complirà amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques.
- Les parts de la calçada de la carretera que restin deteriorades per les obres es
reposaran amb una capa de rodadura de mescla bituminosa en calent d’acord amb
les instruccions tècniques que es donin des de l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures.
- El sol·licitant serà el responsable de la conservació i el manteniment de la
marquesina en cas d’accident.
Construcció de tancament diàfan
- Es complirà amb la normativa urbanística vigent.
- El sol·licitant serà el responsable de la conservació i el manteniment del tancament
en cas d’accident.
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.
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- 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,
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. 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.”
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
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'Abrera en relació amb l’expedient número 2013/2454.

110

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'Abrera, autorització
d’obres d’:
•

instal·lació de parada de bus, a la carretera BV-1202 al PK 10+300,

•

construcció de tancament diàfan, a la carretera BV-1202 del PK 10+300 al PK
10+325, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Abrera (expedient
núm. 2013/2454).

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 del present acord.
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'Abrera, amb domicili a efectes de
notificacions a Abrera (08630), Plaça de la Constitució, 1, amb indicació dels recursos
procedents.
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Institut
Català de Paleontologia, en resolució de l’expedient núm. 2013/2987.- 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 10/04/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Institut Català de Paleontologia de data 4 d'abril de 2013 en el
qual es sol·licita autorització a la realització per recollir mostres de sediments, a la
carretera BV-4656 del PK 0+000 al PK 8+000, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Jaume de Frontanyà (expedient núm. 2013/2987).
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’Institut Català de Paleontologia en data 4 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:
- Els treballs estaran ben senyalitzades i no afectaran la calçada de la carretera, el
trànsit de vehicles ni vianants. En tot moment es complirà amb allò que prescriu la
instrucció de carreters 8.3.I.C.
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- Es garantirà en tot moment l’estabilitat dels talussos de la carretera i en general de
tots els terrenys , així com se evitarà que l’ escorrentia d’aigües superficials arribin a
la carretera.
- Els moviments de terres, no taparan ni disminuiran la capacitat, dels drenatges
d’aigües de la carretera.
- En cap cas se habilitaran accessos nous des de la carretera.
- 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.
- 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.
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- 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.
- 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
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
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.
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa 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’Institut
Català de Paleontologia en relació amb l’expedient número 2013/2987.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Institut Català de Paleontologia,
autorització per recollir mostres de sediments, a la carretera BV-4656 del PK 0+000 al
PK 8+000, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Jaume de
Frontanyà (expedient núm. 2013/2987), 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 del present acord.
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’Institut català de Paleontologia, amb domicili a
efectes de notificacions a Cerdanyola del Vallès (08193), Edifici ICP, campus UAB,
amb indicació dels recursos procedents.
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Gestió Viària SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/3367.- 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 23/04/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de GESTIÓ VIÀRIA S.L. de data 18 d'abril de 2013 en el qual es
sol·licita autorització a la realització d’obres, a la carretera BV-5126, marge esquerre,
tram urbà i travessera, al terme municipal de Calella (Exp. 2013/3367) de:
•
•

Construcció d'espai per aparcaments, del PK 0+035 al PK 0+110
Construcció de dos nous accessos, del PK 0+040 al PK 0+110
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En data 31/05/2013 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 GESTIÓ VIÀRIA S.L. en data 18 d'abril de 2013 i
d’acord amb el que disposen els articles 128 i 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:
Construcció de zona d ‘aparcament
- Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en cap
moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les obres
estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit.
- Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.
- Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i dels seus elements
funcionals.
- En tot moment es complirà amb la normativa municipal i amb el planejament vigent.
- Es recolliran totes les aigües de la actuació, per a evitar la aportació a la carretera i
no s’afectarà la capacitat de desguassar, dels elements de la carretera.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Les aigües pluvials recollides en aquesta zona d’aparcament no es podran abocar ni
al paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
Construcció de nou accés
- La construcció d’accessos es realitzarà mitjançant guals. Es disposarà d’un senyal
R-2 per als vehicles que des de l’accés s’incorporin a la calçada de la carretera.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la
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mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de
domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. respecte de
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a l’interior de la finca
i mai cap a la calçada de la carretera.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la
seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la
carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el
paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la
calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
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
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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.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
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- 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.”
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 GESTIÓ
VIÀRIA S.L. en relació amb l’expedient número 2013/3367.
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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 GESTIÓ VIÀRIA S.L., autorització
d’obres de d’obres, a la carretera BV-5126, marge esquerre, tram urbà i travessera, al
terme municipal de Calella (Exp. 2013/3367) de:
•
•

Construcció d'espai per aparcaments, del PK 0+035 al PK 0+110
Construcció de dos nous accessos, del PK 0+040 al PK 0+110

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 del present acord.
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 GESTIÓ VIÀRIA S.L., amb domicili a efectes
de notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, XXXX, amb indicació dels recursos
procedents.
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Urcotex Inmobiliaria , SLU, en resolució de l’expedient núm. 2013/4130.- 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 17/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Urcotex Inmobiliaria S.L.U. de data 17 de maig de 2013 en el
qual es sol·licita autorització a la realització d’obres de condicionament d'accés
existent, canvi d'ús provisional per obres, a la carretera BV-5024, del PK 1+280 al PK
1+283, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Premià de Dalt (expedient
núm. 2013/4130).
En data 04/06/2013 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 Urcotex Inmobiliaria S.L.U. en data 17 de maig de
2013 i d’acord amb el que disposen els articles 128.1 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:
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- L’accés autoritzat amb l’ús provisional, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús
públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que
consideri necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la
seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la
carretera superior a la distància mínima de parada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la
calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
- Es reposaran tots els elements de la carretera que restin malmesos per trànsit de
vehicles de l’accés.
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.
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- 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,
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. 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.”
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 Urcotex
Inmobiliaria S.L.U. en relació amb l’expedient número 2013/4130.
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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 Urcotex Inmobiliaria S.L.U.,
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, canvi d'ús provisional per
obres, a la carretera BV-5024 del PK 1+280 al 1+283, marge esquerre, tram no urbà,
al terme municipal de Premià de Dalt (expedient núm. 2013/4130), 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 del present acord.
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 Urcotex Inmobiliaria S.L.U., amb domicili a
efectes de notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels recursos
procedents.
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. E. I. U., en resolució de l’expedient núm. 2013/4302.- 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 27/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. E. I. U. de data 27 de maig de 2013 en el qual es sol·licita
autorització a la realització d’obres de Instal·lació d'una parada de venda de fruita, a la
carretera BV-1201 al PK 6+780, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Castellbisbal (expedient núm. 2013/4302).
En data 04/06/2013 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 E. I. U. en data 27 de maig 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:
- El permís tindrà una duració de 12 mesos. A la finalització dels mateixos, el
peticionari estarà obligat a desmuntar la parada i a endur-se la.
- En cap cas es podrà disposar dins de la zona de domini públic.
- Es col·locarà en un punt, que no pugui ser perillós si un vehicle surt de la calçada.
S’habilitarà una zona en que pugui aparcar els vehicles que vulguin comprar, sense
perillositat pel trànsit i fora de la calçada.
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- La parada serà una instal·lació fàcilment desmuntable.
- La zona de la parada i els voltants, quedaran totalment nets una vegada es desmunti.
Igualment el peticionari estarà obligat a mantenir els voltants de la parada en un bon
estat de neteja, mentre duri la estada de la mateixa en el emplaçament
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres.
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.
- 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.
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- 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
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
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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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 pel
Sr. E. I. U. en relació amb l’expedient número 2013/4302.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a E. I. U., autorització d’instal·lació
d'una parada de venda de fruita, a la carretera BV-1201 al PK 6+780, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Castellbisbal (expedient núm. 2013/4302), 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 del present
acord.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 1 any 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 E. I. U., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXXX, carrer XXX, amb indicació dels recursos procedents.
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. LL. M. G., en resolució de l’expedient núm. 2013/4359.- 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:

126

En data 28/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. Ll. M. G. de data 28 de maig de 2013 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de:
•

construcció de mur, a la carretera BV-1462 del PK 7+454 al PK 7+476,

•

condicionament d'accés existent, a la carretera BV-1462 del PK 7+460 al PK
7+464, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès
(expedient núm. 2013/4359).

En data 11/06/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Ll. M. G. en data 28 de maig de 2013 i d’acord
amb el que disposen els articles 104.e, 128.1 i 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:
Construcció de mur
- Es garantirà l'estabilitat del mur ( en quant a l'estabilitat i volcada).
- S'ha d'impedir l'aportació d'aigües a la calçada.
- Es complirà la normativa urbanística vigent respecte a les distàncies a línia de
façana.
Condicionament d'accés existent
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements de forma que la
carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la mateixa no resultin afectades.
- Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de
domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. respecte de
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a l’interior de la finca
i mai cap a la calçada de la carretera.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la
carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà i es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. En
cap cas es poden produir arrossegaments de terres cap a la calçada.
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la
mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenir-lo
en bon estat de conservació.
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- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la
calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
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.
- 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
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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
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
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.
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa 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 pel
Sr. Ll. M. G. en relació amb l’expedient número 2013/4359.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. Ll. M. G., autorització d’obres de:
•

construcció de mur, a la carretera BV-1462 del PK 7+454 al PK 7+476,

•

condicionament d'accés existent, a la carretera BV-1462 del PK 7+460 al PK
7+464, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès
(expedient núm. 2013/4359).

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 del present acord.
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 al Sr. Ll. M. G., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament del Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2013/4423.- 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 31/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament del Masnou de data 31 de maig de 2013 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés
existent de terra i en terraplè, a la carretera BV-5026 del PK 0+803 al PK 0+830,
marge dret, tram urbà, al terme municipal del Masnou (expedient núm. 2013/4423).
En data 18/06/2013 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 del Masnou en data 31 de maig 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:
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic
competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització.
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” del
croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de la
carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis.
- L’accés autoritzat, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la
Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de
domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. respecte de
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a l’interior de la finca
i mai cap a la calçada de la carretera.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la
seguretat viària.
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- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la
carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el
paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl afectat i
s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres autoritzades.
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 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.
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- 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.”
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
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
Ajuntament del Masnou en relació amb l’expedient número 2013/4423.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament del Masnou, autorització
d’obres de condicionament d'accés existent de terra i en terraplè, a la carretera BV5026 del PK 0+803 al PK 0+830, marge dret, tram urbà, al terme municipal del Masnou
(expedient núm. 2013/4423), 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 del present acord.
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 del Masnou, amb domicili a
efectes de notificacions a Masnou (08320), carrer Prat de la Riba, 1, amb indicació
dels recursos procedents.
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36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Sra. MT. J. P., en resolució de l’expedient núm. 2013/4542.- 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 03/06/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de M T. J. P. de data 03 de juny de 2013 en el qual es sol·licita
autorització a la realització d’obres de Poda/Tala d'arbres, a la carretera BP-5107 del
PK 48+540 al PK 48+646, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Antoni
de Vilamajor (expedient núm. 2013/4542).
En data 18/06/2013 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 M. T. J. P. en data 03 de juny de 2013 i d’acord amb
el que disposen els articles 80.2.b i 104.a 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:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
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.
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- 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.
- 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
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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.”
- 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
M. T. J. P. en relació amb l’expedient número 2013/4542.
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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 M. T. J. P., autorització de Poda/Tala
d'arbres, a la carretera BP-5107 del PK 48+540 al PK 48+646, marge dret, tram no
urbà, al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor (expedient núm. 2013/4542), 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 del present
acord.
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 M. T. J. P., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXXX, carrer XX, X, amb indicació dels recursos procedents.
37.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Sant Celoni, als efectes de l’execució de les obres del projecte
d’”Instal.lació de semàfors a la cruïlla de la carretera BV-5114 amb l’accés a l’IES
Baix Montseny. T.m. Sant Celoni.”.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que tant a les travesseres com a les zones urbanes, la conservació i explotació
de la zona de domini públic exterior a la calçada correspon a l’Ajuntament, una vegada
s’ha fet efectiu el planejament, d’acord amb el que estableix l’art. 174 del Reglament
General de Carreteres, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre.
Atès que, pel que fa a la conservació i explotació de la calçada, aquestes són tasques
que corresponen a la Diputació de Barcelona.
Atès que amb l’objectiu d’assolir vies en les condicions de seguretat i accessibilitat
adequades als diferents usuaris d’aquest espai (el trànsit de pas, el trànsit local, els
vianants i els ciclistes), les actuacions en zona urbana afecten, per norma general, tant
als àmbits de conservació i explotació de la calçada com de la zona de domini públic i,
per tant, els agents implicats són la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament.
Atès que el risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals
preocupacions de la Diputació de Barcelona, que executa accions adreçades a minvar
aquest risc.
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni va sol·licitar a la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona un estudi de la millora
de la seguretat viària a una cruïlla que dóna accés a l’IES Baix Montseny, situada en el
p.k. 1,285 de la carretera BV-5114, de titularitat d’aquesta Diputació.
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Atès que, amb l’indicat objecte, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local,
adscrita a la referida Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha redactat el projecte
constructiu de les obres d’”Instal.lació de semàfors a la cruïlla de la carretera BV-5114
amb l’accés a l’IES Baix Montseny. T.m. Sant Celoni”, amb un pressupost d’execució
per contracta de 101.188,80 €, IVA inclòs, el qual preveu l’execució d’unes obres de
millora de la seguretat viària en el tram situat entre els p.k. 1,250 i 1,415 de la
carretera BV-5114.
Atès que, amb la finalitat de dur a terme l’execució de les obres esmentades, que
hauria de realitzar aquesta Diputació, s’ha elaborat el present conveni de col·laboració,
a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni, en el qual
es defineixen les obligacions per ambdues parts en ordre a l’execució de les obres i la
definició de la responsabilitat de cadascuna de les parts del conveni pel que fa a la
conservació i manteniment dins de l’àmbit de les obres realitzades, amb posterioritat a
la seva execució.
Atès que l’import total de les obres a realitzar s’ha valorat en 101.188,80 €, IVA inclós,
amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:
Total
Cost (IVA inclòs)
%

101.188,80 €,
IVA inclòs
100%

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de Sant
Celoni

84.091,80 €

17.097 €

83,10%

16,90 %

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni ha presentat davant d’aquesta Diputació el
certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de l’import de la seva aportació
al finançament de l’actuació prevista en el conveni.
Atès que procedeix retenir el crèdit per import total de 101.188,80 €, dels quals
84.091,80 € corresponen al cost de l’actuació assumit per la Diputació, i 17.097 €
corresponen a l’aportació municipal a l’execució de les actuacions previstes en el
conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del vigent
Pressupost de l’exercici 2013.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
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Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta del conveni a subscriure amb l'Ajuntament de Sant Celoni reuneix
les formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del
ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a subscriure.
Atès que, per raó de l’objecte del present Dictamen i de la seva quantia, la Junta de
Govern és l’òrgan de la Diputació de Barcelona que té competència específica per
resoldre, de conformitat amb el previst a l’epígraf 3. 4. i. 3) de la vigent Refosa 1/2013
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
882/13, de 14 de febrer de 2013, publicada al BOPB de 19/2/2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Sant Celoni, amb la finalitat de l’execució d’unes obres de
millora de la seguretat viària entre els p.k. 1,250 i 1,415 de la carretera BV-5114,
definides en el projecte constructiu de les obres d’”Instal.lació de semàfors a la cruïlla
de la carretera BV-5114 amb l’accés a l’IES Baix Montseny. T.m. Sant Celoni”, d’acord
amb el text del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI SOBRE
LA INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS A LA CRUÏLLA DE LA CTRA. BV-5114 AMB
L’ACCÉS A L’IES BAIX MONTSENY
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord
amb la Refosa 1/2013 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de 14 de febrer de 2013, publicada al BOPB de 19/2/2013, assistit
pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació, núm. 3538/12, de 2
de maig de 2012 (BOPB de 16/5/2012).
AJUNTAMENT DE SANT CELONI, representat per l’Il·lm. Alcalde president de l’Ajuntament,
Sr. Joan Castaño Augé, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Ramon Oriol Grau.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. En les carreteres de la titularitat de la Diputació de Barcelona, tant a les travesseres com a
les zones urbanes, la conservació i explotació de la zona de domini públic exterior a la
calçada correspon a l’Ajuntament una vegada s’ha fet efectiu el planejament, d’acord amb el
que estableix l’art. 174 del Reglament General de Carreteres, aprovat per Decret 293/2003,
de 18 de novembre.
II. Pel que fa a la conservació i explotació de la calçada, aquestes són tasques que
corresponen a la Diputació de Barcelona.
III. Amb l’objectiu d’assolir vies en les condicions de seguretat i accessibilitat adequades als
diferents usuaris d’aquest espai (el trànsit de pas, el trànsit local, els vianants i els ciclistes),
les actuacions en zona urbana afecten, per norma general, tant als àmbits de conservació i
explotació de la calçada com de la zona de domini públic i, per tant, els agents implicats són
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament.
IV. El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de la
Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc.
V. L’Ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona l’estudi sobre la
millora de la seguretat viària de la cruïlla que dóna accés a l’IES Baix Montseny, a la
carretera de titularitat de la Diputació BV-5114, en el p.k. 1,285.
VI. Amb aquest objecte, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, ha
redactat el projecte constructiu de les obres d’”Instal.lació de semàfors a la cruïlla de la
carretera BV-5114 amb l’accés a l’IES Baix Montseny. T.m. Sant Celoni”, amb un
pressupost d’execució per contracta de 101.188,80 €, IVA inclòs.
VII. Amb la finalitat de l’execució de les obres esmentades, que ha de realitzar la Diputació
de Barcelona, s’ha elaborat el present conveni de col·laboració, a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni, en el qual es defineixen les
obligacions per ambdues parts en ordre a l’execució de les obres i la definició de la
responsabilitat de cadascuna de les parts del conveni pel que fa a la conservació i
manteniment dins de l’àmbit de les obres realitzades, amb posterioritat a la seva execució.
VIII. Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és col·laborar en
executar les obres per a la millora de la seguretat viària i determinar els àmbits de
conservació i explotació una vegada aquestes han estat executades.
IX. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona adoptat en sessió celebrada en data ...................................
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen el present conveni que es regirà pels
següents:
PACTES
Primer. Objecte general del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc formal de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Sant Celoni en ordre a
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l’execució de les obres del projecte constructiu d’”Instal.lació de semàfors a la cruïlla de la
carretera BV-5114 amb l’accés a l’IES Baix Montseny. T.m. Sant Celoni”, amb un
pressupost d’execució per contracta de 101.188,80 €, IVA inclòs, així com la determinació
de l’àmbit de conservació i explotació posterior a la seva execució.
D’acord amb el projecte constructiu, es valora l’import total de l’actuació en 101.188,80 €,
IVA inclòs, amb el repartiment del seu cost entre ambdues parts, segons els àmbits de
titularitat:
Total
Cost (IVA inclòs)
%

101.188,80 €,
IVA inclòs
100%

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de Sant
Celoni

84.091,80 €

17.097 €

83,10%

16,90 %

Segon. Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es farà càrrec de:
- 83,10% del cost de l’actuació, consistent en l’import de 84.091,80 € (IVA inclòs), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del Pressupost de 2013
- la contractació de les obres
- la direcció d’obres i la coordinació de seguretat i salut mitjançant tècnics de la Diputació o
amb un contracte extern de serveis
- una vegada executades les obres, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i
manteniment de la calçada i de la seva senyalització horitzontal i vertical.
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament es farà càrrec de l’import de 17.097 €, equivalent al 16,90% del cost de
l’actuació; així mateix, haurà d’adjuntar, prèviament a l’aprovació del conveni, un certificat de
la disponibilitat pressupostària per aquest import per finançar la seva part de les obres.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la part proporcional de la seva aportació que
correspongui a cadascuna de les certificacions mensuals de les obres que efectuï el
contractista, mitjançant les corresponents transferències bancàries al compte obert a nom
de la Diputació de Barcelona a Catalunya Caixa, C/C/C XXXXXXXXXXXX, en el termini d’un
mes, des de la notificació a l’Ajuntament de cada una de les liquidacions emeses per la
Diputació de Barcelona.
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
En el cas que l’execució de les obres requerís l’ocupació de terrenys de titularitat municipal,
l’Ajuntament els posarà a disposició de la Diputació i en el cas de possibles terrenys afectats
de titularitat privada, els posarà gratuïtament a disposició de la Diputació de Barcelona,
prèvia la seva adquisició o expropiació per la corporació municipal.
Després de la finalització de les obres, a executar per la Diputació, l’Ajuntament
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la resta d’elements continguts dintre de
l’àmbit de les obres de referència no esmentats en l’anterior Pacte segon com atribuïts a la
responsabilitat de la Diputació.
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Quart. Modificacions del conveni
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la
Diputació de Barcelona.
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament.
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment
a l’esmentat en el present conveni.
Cinquè. Conservació i manteniment
Un cop efectuada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres esmentades, en
virtut del present conveni, es formalitza la seva recepció per part de l’Ajuntament i, per tant,
anirà a compte d’aquest últim la conservació i manteniment de tots els elements del seu
propi àmbit segons els termes definits en el Pacte Tercer del present conveni.
Sisè. Responsabilitat patrimonial
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements dels
quals n’assumeixin respectivament, la conservació i el manteniment.
Setè. Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions. Una vegada aquestes executades, les obligacions
previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra
executada que s'han enumerat respectivament per a cadascuna de les parts, seran vigents
segons els termes definits en els pactes anteriors.
Vuitè. Causes de resolució del conveni
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta
resolució serà automàtica i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada.
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de
l’incompliment de les obligacions que assumeixen.
Novè. Naturalesa del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
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Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
Desè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’Ordre
Jurisdiccional Contenciós Administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la
data que s’assenyalen.
(Sg.: Per l’Ajuntament de Sant Celoni: Joan Castaño Augé, Alcalde President de l’Ajuntament;
Ramon Oriol Grau, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Joaquim Ferrer i
Tamayo, Vicepresident 3er. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc
(...)
Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”

Segon.- Retenir el crèdit per l’import de 84.091,80 €, corresponent a l’aportació de la
Diputació de Barcelona a l’execució de les actuacions previstes en el conveni, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del vigent Pressupost de
l’exercici 2013.
Tercer.- Notificar el contingut dels presents acords a l’Ajuntament de Sant Celoni,
significant a l’Ajuntament que, per aplicació supletòria del que disposa l’article 8. 2 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el conveni produirà efectes a partir
de la data de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats
participants.
38.- Dictamen que proposa modificar mitjançant addenda el conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que va ser aprovat per
Decret de l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona de data 19 de juny
de 2009, als efectes de la redacció del Pla de Mobilitat Urbana del municipi.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Atès que, en virtut d’un Decret dictat en data 29 de juny de 2009 per l’Excm.
Sr. President de la Diputació de Barcelona, es va aprovar la minuta d’un conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès,
als efectes de la redacció d’un Pla de Mobilitat Urbana del municipi de Cerdanyola del
Vallès.
Atès que, havent estat aprovada, així mateix, la minuta del referit conveni per acord de
la Junta de Govern de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de 24 de febrer de 2009,
es va procedir a efectuar la formalització del conveni mitjançant la seva signatura per
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part dels respectius legals representants i fedataris d’ambdues entitats, la qual es va
acabar de complimentar amb data 3 de setembre de 2009.
Atès que, en virtut de l’esmentat conveni, la despesa total per a la redacció del Pla de
Mobilitat es va valorar en 180.000 €, dels quals estava previst que el 50% del cost de
la redacció i contractació de les assistències tècniques necessàries per completar la
redacció del Pla, per un import de 90.000 €, anirien a càrrec de la Diputació de
Barcelona, i per la seva part, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es va
comprometre a fer-se càrrec del 50 % restant del cost de la redacció del Pla, pel seu
import de 90.000 €.
Atès, però, que en virtut d’un altre conveni posterior, celebrat entre la Diputació de
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, AMB), aprovat per acord
de la Junta de Govern d’aquesta Diputació en sessió ordinària celebrada en data 25
d’octubre de 2012 i formalitzat en data 8 de gener de 2013 pels legals representants
de la Diputació i de l’AMB, es va acordar, entre d’altres, la col·laboració econòmica de
l’AMB al finançament de la part corresponent a les aportacions municipals previstes en
quatre municipis de l’àmbit de l’àrea metropolitana, amb els quals la Diputació ja havia
signat el corresponent conveni de col·laboració als efectes de la redacció dels
corresponents plans de mobilitat urbana municipals (Cerdanyola del Vallès, Molins de
Rei, el Papiol i Sant Cugat del Vallès), de manera que l’AMB seria la que abonaria a la
Diputació les aportacions d’aquests municipis, una vegada la Diputació hagués emès
les corresponents liquidacions, fins a un total màxim per als expressats municipis de
229.740,90 € (quantitat que correspon a la suma de les següents aportacions:
Cerdanyola del Vallès, 89.398,27 €; Molins de Rei, 9.815,20 €; el Papiol, 10.254,24 € i
Sant Cugat del Vallès,120.273,20 €, tal com es recull a l’Annex 3 del conveni de la
manera següent:

Atès que entre aquests quatre municipis, amb els quals s’han formalitzat els
corresponents convenis amb la Diputació, es troba Cerdanyola del Vallès, i per aquest
motiu, d’acord amb el convingut en el Pacte Tercer del referit conveni de 8 de gener de
2013 entre la Diputació de Barcelona i l’AMB, cal procedir a la modificació del conveni
signat en data 3 de setembre de 2009 entre la Diputació i l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès, per tal de fer possible el finançament i la participació per part de l’AMB en
les despeses de l’elaboració del corresponent Pla de Mobilitat urbana, prevista en el
conveni entre aquesta Diputació i l’AMB.
Atès que, per aquest motiu, s’estima procedent que siguin modificades les clàusules
del conveni formalitzat per aquesta Diputació amb l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès el dia 3 de setembre de 2009, mitjançant addenda al referit conveni, en el sentit
que els Pactes Primer, Segon i Tercer del conveni quedaran redactats de la manera
següent:
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(...)
“Primer. - Objecte general del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès per a la redacció d’un Pla de Mobilitat urbana pel citat municipi.
Es valora la redacció del Pla de Mobilitat en 178.796,54 €, amb els següents
condicionants:
-

El Pla de Mobilitat no analitzarà específicament el Centre Direccional ni la UAB,
doncs ja s’han estudiat en els plans específics.

-

El Pla de Mobilitat incorporarà també un Pla de Desplaçaments per
l’Ajuntament de Cerdanyola.

Segon. - Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès haurà de facilitar tota una sèrie de
documentació especificada al document annex adjunt necessària per la redacció del
Pla.
L’Ajuntament (amb els seus tècnics responsables en mobilitat) s’haurà d’adherir a la
xarxa de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.
L’Ajuntament haurà d’incloure a la seva pàgina web un enllaç directe a la web de la
Xarxa Mobal.
L’Ajuntament designarà a Miguel Zurita Vico i César Ronquillo Menchén, tècnics
municipals, per tal de fer el curs de planificació i gestió de la mobilitat local organitzat
per la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es farà càrrec de la redacció i contractació de les
assistències tècniques necessàries per la redacció del Pla de Mobilitat finançant el
100% del seu cost total, del qual 89.398,27 € provenen d’una aportació de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona al finançament de l’actuació objecte del conveni.”
(...)
Atès que, per raó de l’objecte del present Dictamen i de la seva quantia, ja que l’import
total de l’actuació gestionat per la Diputació supera els 100.000 € i d’acord amb
l’epígraf 3. 4. i). 3 “in fine” de la vigent Refosa 1/2013 sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de 14 de febrer de 2013,
publicada al BOPB de 19/2/2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona és
l’òrgan que té actualment atribuïda la competència específica per dictar una nova
resolució sobre la modificació dels termes del conveni aprovat, modificació que
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s’adopta en execució del referit acord de la mateixa Junta de Govern de la Diputació
de 25 d’octubre de 2012 sobre aprovació del conveni amb l’AMB i distribució de les
aportacions al finançament de l’actuació, del qual porta causa l’esmentada modificació
de conveni, la qual ha de recollir també els canvis orgànics que s’han produït en la
denominació dels òrgans de la Diputació encarregats de la gestió del conveni des de la
data de l’aprovació d’aquest últim.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar una addenda per modificar el text del conveni de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a la redacció
d’un Pla de Mobilitat Urbana del municipi de Cerdanyola del Vallès, que va ser aprovat
en virtut d’un Decret dictat en data 29 de juny de 2009 per l’Excm. Sr. President de la
Diputació de Barcelona i que es va acabar de formalitzar en data 3 de setembre de
2009 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, pels
motius que s’han expressat en la part expositiva d’aquest Dictamen, tot això en
compliment de les determinacions d’un altre conveni, subscrit per aquesta Diputació el
8 de gener de 2013 amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i aprovat per acord
de la Junta de Govern d’aquesta Diputació en sessió celebrada en data 25 d’octubre
de 2012, modificació que s’adopta en el sentit de que els pactes Primer, Segon i
Tercer de l’indicat conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès restaran
redactats amb el text que s’ha reproduït literalment en la part expositiva del present
Dictamen, quedant sense modificació la resta del text del conveni que va ser
formalitzat entre ambdues parts.
Segon.- Aprovar el text refós complet del conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès, incloent la modificació referida en l’acord anterior, amb el tenor literal següent:
(...)
“ADDENDA
AL CONVENI FORMALITZAT AMB L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE MOBILITAT URBANA DEL MUNICIPI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord
amb la Refosa 1/2013 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de 14 de febrer de 2013, publicada al BOPB de 19/2/2013, assistit
pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació, núm. 3538/12, de 2
de maig de 2012 (BOPB de 16/5/2012).
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, representat per l'Il·lma. Alcaldessa
presidenta de l'Ajuntament, Sra. Carme Carmona Pascual, assistida per la Secretària de la
Corporació, Sra. Aurora Corral García.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat exposa que “L'elaboració i l'aprovació dels
plans de mobilitat urbana són obligatòries per als municipis que, d'acord amb la normativa
de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de
transport col·lectiu urbà de viatgers”. Per tant, aquesta llei obliga als municipis de més de
50.000 habitants a la redacció d’un pla de mobilitat.
II. En aquest sentit, considerant que la planificació de la mobilitat sostenible és bàsica per a
tots els municipis, el Pla de Mandat de la Diputació de Barcelona preveu una línia
d’assistència tècnica dirigida a tots els municipis de la província de Barcelona per a la
redacció d’estudis i plans de mobilitat.
III. Cerdanyola del Vallès és un municipi amb més de 58.000 habitants segons les dades de
l’any 2008.
IV. Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és donar suport als
municipis i col·laborar en la millora de la mobilitat local.
V. Les parts consideren que la proposta és, per tant, d’interès comú i que la col·laboració
mútua pot ser valuosa i eficaç. És per això que ambdues parts manifesten que la
convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que estableixi el marc de la
col·laboració i la coordinació que permeti aconseguir resultats positius, optimitzant recursos.
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen el present conveni, que es regirà pels
següents:
PACTES
“Primer. - Objecte general del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc formal de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a la
redacció d’un Pla de Mobilitat urbana pel citat municipi.
Es valora la redacció del Pla de Mobilitat en 178.796,54 €, amb els següents condicionants:
-

El Pla de Mobilitat no analitzarà específicament el Centre Direccional ni la UAB, doncs ja
s’han estudiat en els plans específics.

-

El Pla de Mobilitat incorporarà també un Pla de Desplaçaments per l’Ajuntament de
Cerdanyola.

Segon. - Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès haurà de facilitar tota una sèrie de documentació
especificada al document annex adjunt necessària per la redacció del Pla.
L’Ajuntament (amb els seus tècnics responsables en mobilitat) s’haurà d’adherir a la xarxa
de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.
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L’Ajuntament haurà d’incloure a la seva pàgina web un enllaç directe a la web de la Xarxa
Mobal.
L’Ajuntament designarà a Miguel Zurita Vico i César Ronquillo Menchén, tècnics municipals,
per tal de fer el curs de planificació i gestió de la mobilitat local organitzat per la Diputació de
Barcelona.
Tercer.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es farà càrrec de la redacció i contractació de les assistències
tècniques necessàries per la redacció del Pla de Mobilitat finançant el 100% del seu cost
total, del qual 89.398,27 € provenen d’una aportació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al
finançament de l’actuació objecte del conveni.
Quart. - Comissió de seguiment
S’haurà de crear una comissió de seguiment on hi participi la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un representant dels diferents organismes municipals
vinculats amb la mobilitat: Alcaldia, Policia, seguretat viària, mobilitat, urbanisme, medi
ambient, participació ciutadana, etc.
Aquesta comissió tindrà les següents funcions:
o Aportar informació als redactors de l’estudi.
o Aprovar el guió de treball.
o Donar el vist-i-plau a les línies de treball que es desenvolupin.
o Donar el vist-i-plau a la documentació parcial i final resultant dels treballs objecte del
conveni.
La Comissió es reunirà com a mínim un cop per mes i tantes vegades com la convoqui
alguna de les entitats signants del conveni.
Cinquè.- Difusió de la col·laboració entre les parts
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès farà esment del suport i la col·laboració de la
Diputació de Barcelona en tota la documentació escrita generada per l’activitat cooperada,
mitjançant la inclusió del logotip de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació.
Sisè.- Ampliació de la col·laboració
Ambdues parts es comprometen a realitzar els seus millors esforços per tal d’ampliar en el
futur la col·laboració que s’estableix mitjançant el present acord, tot celebrant en el seu dia
els convenis que considerin pertinents per tal de contribuir a assolir els seus respectius
objectius.
Setè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent fins que l’Ajuntament i la Diputació donin el vist-i-plau al
document definitiu del Pla de Mobilitat.
Les parts poden denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment, segons els
criteris generals establerts a la legislació vigent o per mutu acord.
En el cas que hi hagi alguna variació del cost de redacció del Pla de Mobilitat, el
finançament es farà proporcionalment a l’esmentat en el present conveni.

149

Vuitè.- Causes de resolució del conveni
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta
resolució serà automàtica, i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada.
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de
l’incompliment de les obligacions que assumeixen.
Novè.- Naturalesa del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
Desè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’Ordre
Jurisdiccional Contenciós Administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès: Carme Carmona Pascual, Alcaldessa
Presidenta de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès; Aurora Corral García, Secretària de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès; Per la Diputació de Barcelona: Joaquim Ferrer i
Tamayo Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)
ANNEX
AL CONVENI FORMALITZAT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA DE
MOBILITAT URBANA
Documentació a facilitar per l’Ajuntament a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat
Dades de planejament
- Pla general d’ordenació urbana vigent.
- Altres figures de planejament previstes pel seu desenvolupament en els propers 12 anys.
Cada desenvolupament haurà de tenir un calendari previst i la màxima descripció possible
per poder avaluar els viatges generats i atrets.
- Anàlisi de mobilitat fet pel planejament urbanístic vigent.
- Estudis, projectes constructius i obres en desenvolupament durant la redacció del PMU.
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Cartografia
- Cartografia digital per treballar sobre els plànols de la vila. 1/1000 ó 1/2000 de la situació
actual del municipi.
- Cartografia digital de les previsions del planejament urbanístic amb la zonificació per
seccions censals.
- Plànol amb els centres d’atracció i generació de viatges (zona hotelera, industrial,
escolar...)
- Plànol de sentits de circulació dels carrers
Dades generals
- Dades de població per barri o zona censal. Evolució dels últims anys
- Parc de vehicles per zona censal, motorització. Evolució dels últims anys.
- Enquestes de mobilitat obligada/quotidiana o altres enquestes realitzades a l’àmbit del
municipi.
- Esdeveniments setmanals especials: Fires, mercats, etc.
- Possibles variacions estacionals de població
Vianants i bicicletes
- Inventari de carrers de vianants, de paviment únic i zones 30 al municipi.
- Previsió de noves zones de vianants i carrils bici en els 12 anys propers.
- Inventari de carrils bici.
- Dades d’Intensitat de pas de vianants i bicicletes.
Transport públic
- Dades de l’oferta existent de les línies de bus urbà e interurbà: Línies, freqüència,
parades, tarifes etc..
- Dades de demanda
- Dades de qualitat (enquestes de satisfacció del client, origen - destí)
- Previsió de noves línies en els 12 anys propers.
Circulació
- Dades de trànsit disponibles per l’Ajuntament.
- Previsió d’obertura de nous vials en els 12 anys propers.
- Inventari i dades de cruïlles semaforitzades
- Previsions de creixement de trànsit.
Dades d’aparcament
- Plànol inventari d’aparcaments: soterrats, gratuïts, superfície (existents i possibles), zones
blaves
- Dades d'explotació de zona blava.
- Dades d'ocupació d'estacionaments públics
- Situació, núm. i capacitat dels guals de vehicles
- Previsió obertura o tancament de nous aparcaments en els 12 anys propers.
Senyalització i seguretat viària
- Senyalització existent de codi i orientació.
- Dades d’accidents. Com a mínim localització, any, tipologia i causa per a cadascú.
- Estadístiques d’accidents, estudis de punts negres etc.
- Estudis o plans locals de seguretat viària
Pla d’accés a polígons industrials i càrrega i descàrrega
- Inventari dels polígons industrials del municipi incloent nom i tipus d’empresa, nombre de
treballadors, dades possibles dels itineraris i modes de transport utilitzats pels treballadors,
etc.
- Dades d’aparcament als polígons industrials.
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Avaluació estratègica ambiental
- Dades de contaminació ambiental i acústica del municipi.
- Auditoria ambiental, Propostes i Pla d’acció de l’Agenda 21 Local.
Participació ciutadana
- Mecanisme de participació ciutadana del municipi.
- Llista d’entitats i associacions relacionades amb la mobilitat.
Altres
- Disfuncions i problemes detectats per l’Ajuntament en matèria de mobilitat
- Estudis de mobilitat anteriors.
- Altres estudis: Plans directors d’urbanització, Itineraris escolars, Pla d’accessibilitat, Pla de
Dinamització comercial. “(...)

Tercer.- Notificar els precedents acords a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès,
demanant-li que comuniqui a aquesta Diputació el corresponent acord municipal sobre
l’aprovació de la modificació del conveni, que s’haurà d’adoptar en el sentit que s’ha
indicat en l’apartat anterior, modificació que produirà efecte entre ambdues parts des
de que s’hagi procedit a la seva aprovació per l’Ajuntament.
Quart.- Notificar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona el present acord de modificació
del conveni amb l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a la redacció d’un Pla de
mobilitat municipal, als efectes previstos en el Pacte Tercer del conveni celebrat el dia
8 de gener de 2013 entre aquesta Diputació i l’esmentada entitat metropolitana
respecte a l’aportació prevista de l’AMB al finançament de l’actuació objecte del
conveni.
Cinquè.- Notificar, així mateix, aquesta resolució a la Direcció General d'Administració
Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, en aplicació del que disposa l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
39.- Dictamen que proposa modificar mitjançant addenda el conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que va ser aprovat per
acord de la Junta de Govern en sessió de data 26 d’abril de 2007, als efectes de
la redacció del Pla de Mobilitat Urbana del municipi.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que, en virtut d’un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en sessió celebrada en data 26 d’abril de 2007, es va aprovar la minuta d’un
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, als efectes de la redacció d’un Pla de Mobilitat Urbana del municipi de Sant
Cugat del Vallès.
Atès que, havent estat aprovada, així mateix, la minuta del referit conveni per acord de
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en sessió
celebrada en data 26 de març de 2007, es va procedir a efectuar la formalització del
conveni mitjançant la seva signatura per part dels respectius legals representants i
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fedataris d’ambdues entitats, la qual es va acabar de complimentar amb data 25 de
maig de 2007.
Atès que, segons les determinacions del conveni, la despesa total per a la redacció del
Pla de Mobilitat es va valorar en 240.000 €, dels quals estava previst que el 50% del
cost de la redacció i contractació de les assistències tècniques necessàries per
completar la redacció del Pla, per un import de 120.000 €, anirien a càrrec de la
Diputació de Barcelona, i per la seva part, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es va
comprometre a fer-se càrrec del 50 % restant del cost de la redacció del Pla, pel seu
import de 120.000 €.
Atès, però, que en virtut d’un altre conveni posterior, celebrat entre la Diputació de
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, AMB), aprovat per acord
de la Junta de Govern d’aquesta Diputació en sessió ordinària celebrada en data 25
d’octubre de 2012 i formalitzat en data 8 de gener de 2013 pels legals representants
de la Diputació i de l’AMB, es va acordar, entre d’altres, la col·laboració econòmica de
l’AMB al finançament de la part corresponent a les aportacions municipals previstes en
quatre municipis de l’àmbit de l’àrea metropolitana, amb els quals la Diputació ja havia
signat el corresponent conveni de col·laboració als efectes de la redacció dels
corresponents plans de mobilitat urbana municipals (Cerdanyola del Vallès, Molins de
Rei, el Papiol i Sant Cugat del Vallès), de manera que l’AMB seria la que abonaria a la
Diputació les aportacions d’aquests municipis, una vegada la Diputació hagués emès
les corresponents liquidacions, fins a un total màxim per als expressats municipis de
229.740,90 € (quantitat que correspon a la suma de les següents aportacions:
Cerdanyola del Vallès, 89.398,27 €; Molins de Rei, 9.815,20 €; el Papiol, 10.254,24 € i
Sant Cugat del Vallès,120.273,20 €, tal com es recull a l’Annex 3 del conveni de la
manera següent:

Atès que entre aquests quatre municipis, amb els quals s’han formalitzat els
corresponents convenis amb la Diputació, es troba Sant Cugat del Vallès, i per aquest
motiu, d’acord amb el convingut en el Pacte Tercer del referit conveni de 8 de gener de
2013 entre la Diputació de Barcelona i l’AMB, cal procedir a la modificació del conveni
signat en data 25 de maig de 2007 entre la Diputació i l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, per tal de fer possible el finançament i la participació per part de l’AMB en les
despeses de l’elaboració del corresponent Pla de Mobilitat urbana, prevista en el
conveni entre aquesta Diputació i l’AMB.
Atès que, per aquest motiu, s’estima procedent que siguin modificades les clàusules
del conveni formalitzat per aquesta Diputació amb l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès el dia 25 de maig de 2007, mitjançant addenda al referit conveni, en el sentit
que els Pactes Primer, Segon i Tercer del conveni quedaran redactats de la manera
següent:
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(...)
“Primer. - Objecte general del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès per a la redacció d’un Pla de Mobilitat urbana pel citat municipi.
Es valora la redacció del Pla de Mobilitat en 240.546,40 €.
Segon. - Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès haurà de facilitar tota una sèrie de
documentació especificada al document annex adjunt necessària per la redacció del
Pla.
Un cop estigui redactat el Pla de Mobilitat, l’Ajuntament haurà de fer els tràmits
pertinents per la seva aprovació.
L’Ajuntament (amb els seus tècnics responsables en mobilitat) s’haurà d’adherir a la
xarxa de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.
L’Ajuntament designarà a dos (2) tècnics municipals per tal de fer el curs de
Planificació i gestió de la mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona en
col·laboració amb l’escola Sert.
Tercer.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es farà càrrec de la redacció i contractació de les
assistències tècniques necessàries per la redacció Pla de Mobilitat finançant el 100 %
del seu cost total, del qual 120.273,20 € provenen d’una aportació de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona al finançament de l’actuació objecte del conveni .
La Diputació de Barcelona finançarà la realització del curs de Planificació i gestió de la
mobilitat local als dos (2) tècnics municipals designats per l’Ajuntament.”(...)
Atès que, per raó de l’objecte del present Dictamen i de la seva quantia, la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, com a òrgan que era competent quan va aprovar
els termes de la minuta del conveni, d’acord amb les competències que tenia
atribuïdes quan es va aprovar la minuta d’aquest conveni en virtut de l’acord adoptat
en sessió ordinària celebrada en data 26 d’abril de 2007, actualment, i d’acord amb
l’epígraf 3. 4. i). 3 “in fine” de la vigent Refosa 1/2013 sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de 14 de febrer de 2013,
publicada al BOPB de 19/2/2013, té també la competència específica per dictar una
nova resolució sobre la modificació dels termes del conveni aprovat, modificació que
s’adopta en execució del referit acord de la mateixa Junta de Govern de la Diputació
de 25 d’octubre de 2012 sobre aprovació del conveni amb l’AMB i distribució de les
aportacions al finançament de l’actuació, del qual porta causa l’esmentada modificació
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de conveni, la qual ha de recollir també els canvis orgànics que s’han produït en la
denominació dels òrgans de la Diputació encarregats de la gestió del conveni des de la
data de l’aprovació d’aquest últim.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar una addenda per modificar el text del conveni de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la redacció
d’un Pla de Mobilitat Urbana del municipi de Sant Cugat del Vallès, que va ser aprovat
en virtut d’un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en
sessió celebrada en data 26 d’abril de 2007 i que es va acabar de formalitzar per
ambdues parts en data 25 de maig de 2007, pels motius que s’han expressat en la part
expositiva d’aquest Dictamen, tot això en compliment de les determinacions d’un altre
conveni, subscrit per aquesta Diputació el 8 de gener de 2013 amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), i aprovat per acord de la Junta de Govern
d’aquesta Diputació en sessió celebrada en data 25 d’octubre de 2012, modificació
que s’adopta en el sentit de que els pactes Primer, Segon i Tercer de l’indicat conveni
amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès restaran redactats amb el text que s’ha
reproduït literalment en la part expositiva del present Dictamen, quedant sense
modificació la resta del text del conveni que va ser formalitzat entre ambdues parts.
Segon.- Aprovar el text refós complet del conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, incloent la modificació referida en l’acord anterior, amb el tenor literal següent:
(...)
“ADDENDA
AL CONVENI FORMALITZAT AMB L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE MOBILITAT URBANA DEL MUNICIPI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord
amb la Refosa 1/2013 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de 14 de febrer de 2013, publicada al BOPB de 19/2/2013, assistit
pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació, núm. 3538/12, de 2
de maig de 2012 (BOPB de 16/5/2012).
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, representat per l'Il·lma. Alcaldessa
presidenta de l'Ajuntament, Sra. Mercè Conesa Pagès, assistida pel Secretari de la
Corporació, Sr. Josep Mª Rigau Caixes.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, exposa que: “ L'elaboració i l'aprovació dels
plans de mobilitat urbana són obligatòries per als municipis que, d'acord amb la normativa
de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de
transport col·lectiu urbà de viatgers”. Per tant, aquesta llei obliga als municipis de més de
50.000 habitants a la redacció d’un pla de mobilitat.
II. Fruit d’aquesta llei i, en la línia de suport als municipis, el Pla de Mandat de la Diputació
de Barcelona preveu una línia d’assistència tècnica als municipis per a la redacció d’estudis
de mobilitat.
III. Sant Cugat del Vallès és un municipi amb més de 70.000 habitants, segons les dades de
l’any 2005, que disposa de servei urbà de transport públic de viatgers.
IV. Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és donar suport als
municipis i col·laborar en la millora de la mobilitat local.
V. Les parts consideren que la proposta és, per tant, d’interès comú i que la col·laboració
mútua pot ser valuosa i eficaç. És per això que ambdues parts manifesten que la
convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que estableixi el marc de la
col·laboració i la coordinació que permeti aconseguir resultats positius, optimitzant recursos.
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen el present conveni subjecte als següents
PACTES
Primer. - Objecte general del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc formal de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la
redacció d’un Pla de Mobilitat urbana pel citat municipi.
Es valora la redacció del Pla de Mobilitat en 240.546,40 €.
Segon. - Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès haurà de facilitar tota una sèrie de documentació
especificada al document annex adjunt necessària per la redacció del Pla.
Un cop estigui redactat el Pla de Mobilitat, l’Ajuntament haurà de fer els tràmits pertinents
per la seva aprovació.
L’Ajuntament (amb els seus tècnics responsables en mobilitat) s’haurà d’adherir a la xarxa
de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.
L’Ajuntament designarà a dos (2) tècnics municipals per tal de fer el curs de Planificació i
gestió de la mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb
l’escola Sert.
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Tercer.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es farà càrrec de la redacció i contractació de les assistències
tècniques necessàries per la redacció Pla de Mobilitat finançant el 100 % del seu cost total,
del qual 120.273,20 € provenen d’una aportació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al
finançament de l’actuació objecte del conveni .
La Diputació de Barcelona finançarà la realització del curs de Planificació i gestió de la
mobilitat local als dos (2) tècnics municipals designats per l’Ajuntament.
Quart. - Comissió de seguiment
S’haurà de crear una comissió de seguiment on hi participi el Servei de Vies Locals i un
representant dels diferents organismes municipals vinculats amb la mobilitat: Alcaldia,
Policia, seguretat viària, mobilitat, urbanisme, medi ambient, participació ciutadana etc.
Aquesta comissió tindrà les següents funcions:
o
o
o
o

Aportar informació als redactors de l’estudi.
Aprovar el guió de treball.
Donar el vist-i-plau a les línies de treball que es desenvolupin.
Donar el vist-i-plau a la documentació parcial i final resultant dels treballs objecte del
conveni.

La comissió es reunirà com a mínim un cop per mes i tantes vegades com la convoqui
alguna de les entitats signants del conveni.
Cinquè.- Difusió de la col·laboració entre les parts
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès farà esment del suport i la col·laboració de la
Diputació de Barcelona i en tota la documentació escrita generada per l’activitat cooperada,
mitjançant la inclusió del logotip de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació.
Sisè.- Ampliació de la col·laboració
Ambdues parts es comprometen a realitzar els seus millors esforços per tal d’ampliar en el
futur la col·laboració que s’estableix mitjançant el present acord, tot celebrant en el seu dia
els convenis que considerin pertinents per tal de contribuir a assolir els seus respectius
objectius.
Setè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent per un període de dos (2) anys.
Les parts poden denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment, segons els
criteris generals establerts a la legislació vigent o per mutu acord.
En el cas que hi hagi alguna variació del cost de redacció del Pla de Mobilitat, el
finançament es farà proporcionalment a l’esmentat en el present conveni.
Vuitè.- Causes de resolució del conveni
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta
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resolució serà automàtica, i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada.
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de
l’incompliment de les obligacions que assumeixen.
Novè.- Naturalesa del conveni
El present Conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
Desè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’Ordre
Jurisdiccional Contenciós Administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la
data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: Mercè Conesa Pagès, Alcaldessa Presidenta;
Josep Mª Rigau Caixes, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Joaquim
Ferrer i Tamayo, Vicepresident 3er. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
ANNEX
AL CONVENI FORMALITZAT AMB L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE MOBILITAT URBANA DEL MUNICIPI
Documentació a facilitar per l’Ajuntament a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat
Dades de planejament
- Pla general d’ordenació urbana vigent.
- Altres figures de planejament previstes pel seu desenvolupament en els propers 12 anys.
Cada desenvolupament haurà de tenir un calendari previst i la màxima descripció possible
per poder avaluar els viatges generats i atrets.
- Anàlisi de mobilitat fet pel planejament urbanístic vigent.
- Estudis, projectes constructius i obres en desenvolupament durant la redacció del PMU.
Cartografia
- Cartografia digital per treballar sobre els plànols de la vila. 1/1000 ó 1/2000 de la situació
actual del municipi.
- Cartografia digital de les previsions del planejament urbanístic amb la zonificació per
seccions censals.
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- Plànol amb els centres d’atracció i generació de viatges (zona hotelera, industrial,
escolar...)
- Plànol de sentits dels carrers
Dades generals
- Dades de població per barri o zona censal. Evolució dels últims anys
- Parc de vehicles per zona censal, motorització. Evolució dels últims anys.
- Enquestes de mobilitat obligada/quotidiana o altres enquestes realitzades a l’àmbit del
municipi.
- Esdeveniments setmanals especials: Fires, mercats, etc.
- Possibles variacions estacionals de població
Circulació
- Dades de trànsit disponibles per l’Ajuntament.
- Previsió d’obertura de nous vials en els 12 anys propers.
- Inventari i dades de cruïlles semaforitzades
- Previsions de creixement de trànsit.
Dades d’aparcament
- Plànol inventari aparcaments: soterrats, gratuïts superfície (existents i possibles), zones
blaves
- Dades d'explotació de zona blava.
- Dades d'ocupació d'estacionaments públics
- Situació, núm. i capacitat dels guals de vehicles
- Previsió obertura o tancament de nous aparcaments en 12 anys propers.
Senyalització i seguretat viària
- Senyalització existent de codi i orientació.
- Dades d’accidents. Com a mínim localització, any, tipologia i causa per a cadascú.
- Estadístiques d’accidents, estudis de punts negres etc.
- Estudis o plans locals de seguretat viària.
Vianants i bicicletes
- Inventari de carrers de vianants, de paviment únic i zones 30 al municipi.
- Previsió de noves zones de vianants i carrils bici en 12 anys propers.
- Inventari de carrils bici.
- Dades Intensitat de pas de vianants i bicicletes.
Transport públic
- Dades de l’oferta existent de les línies de bus urbà e interurbà: Línies, freqüència, parades,
tarifes etc..
- Dades de demanda
- Dades de qualitat ( enquestes de satisfacció del client, origen - destí)
- Previsió de noves línies en 12 anys propers.
Pla d’accés a polígons industrials i càrrega i descàrrega
- Inventari dels polígons industrials del municipi incloent nom i tipus d’empresa, nom de
treballadors, dades possibles dels itineraris i modes de transport utilitzats pels treballadors
etc.
- Dades d’aparcament als polígons industrials.
- Estudi d’accés al Polígon Industrial El Pla
Avaluació estratègica ambiental
- Dades de contaminació ambiental i acústica del municipi.
- Auditoria ambiental, Propostes i Pla d’acció de l’Agenda 21 Local.
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Participació ciutadana
- Mecanisme de participació ciutadana del municipi.
- Llista d’entitats i associacions relacionades amb la mobilitat.
Altres
- Disfuncions i problemes detectats per l’Ajuntament en matèria de mobilitat
- Estudis de mobilitat antics.
- Altres estudis de :
• Plans directors d’urbanització.
• Itineraris escolars.
• Pla d’accessibilitat.
• Dinamització comercial.
- Qualsevol altra dada que l’Ajuntament consideri d’interès.
La part de la documentació que no disposi l’Ajuntament s’haurà de recopilar mitjançant un
replanteig al terreny. Per tant es important que ens feu saber l'abans possible la
documentació que disposeu.” (...)

Tercer.- Notificar els precedents acords a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
demanant-li que comuniqui a aquesta Diputació el corresponent acord municipal sobre
l’aprovació de l’addenda de modificació del conveni, que s’haurà d’adoptar en el sentit
que s’ha indicat en l’apartat anterior, modificació que produirà efecte entre ambdues
parts des de que s’hagi procedit a la seva aprovació per l’Ajuntament.
Quart.- Notificar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona el present acord de modificació
del conveni amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la redacció d’un Pla de
mobilitat municipal, als efectes previstos en el Pacte Tercer del conveni celebrat el dia
8 de gener de 2013 entre aquesta Diputació i l’esmentada entitat metropolitana
respecte a l’aportació prevista de l’AMB al finançament de l’actuació objecte del
conveni.
Cinquè.- Notificar, així mateix, aquesta resolució a la Direcció General d'Administració
Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, en aplicació del que disposa l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
40.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015 - Manteniment d’equipaments i d’infrastructures”, la formalització del
conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, per a l’”Adquisició de contenidors per a la
recollida selectiva del municipi”, d’import quatre-cents mil (400.000) €.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
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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.
Vist l’informe de valoració de criteris emès pel Cap de l’Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat, i que consta en l’expedient.
Vista la Refosa 1/2013, epígraf 12.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació
Periodificació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
XXXXXXXXX
Adquisició de contenidors per a la recollida selectiva
13/X/96200
400.000€
400.000€
2013
2014
2015
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Àmbit de concertació

Classe de recurs

“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per .........................................................., 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 la Secretaria delegada .........................................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
SANTA
COLOMA
DE
.............................................,
assistit
per/per
.................................................

GRAMENET,
representat
per
la
secretari/ària
de
l’ens,

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

II.

III.

IV.
V.

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.
El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic
el text del qual va ser aprovat per acord de Junta de Govern de data ..................
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
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PACTES
Primer. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Diputació de Barcelona subscriuen el
present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
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
NIF
Actuació
Codi XGL

Àmbit de concertació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
XXXXXXXXX
Adquisició de contenidors per a la recollida selectiva
13/X/96200
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

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.
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
400.000€
2013
400.000€
2014
2015
G/50500/172B0/76240

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.

163

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
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.
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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.
- 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.
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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 400.000€, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50500/172B0/76240 del vigent pressupost corporatiu
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
41.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015 - Manteniment d’equipaments i d’infrastructures”, la formalització del
conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Sant Celoni, per al projecte “Clima edificis municipals”, d’import cent
setanta-set mil cent cinquanta-cinc euros amb setanta-tres cèntims
(177.155,73)€.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. 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
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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
Vist que l’ens destinatari sol·licita la formalització parcial de l’aportació de la Diputació,
donat que el preacord conté més d’una actuació, i que procedeix la formalització en
aquest sentit. La resta d’actuacions contingudes en el preacord es formalitzaran a
mesura que es doni compliment a les condicions establertes i fins al límit corresponent
a l’import total del 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
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
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació
Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

Ajuntament de Sant Celoni
XXXXXXXXX
Clima edificis municipals
13/X/96344
177.155,73€
177.155,73€
2013
2014
2015
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
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CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ................................................., 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 la Secretaria delegada ...........................................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 SANT CELONI, representat per ................................................, assistit
per/per la secretari/ària de l’ens, .......................................................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

II.

III.

IV.
V.

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.
El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic
el text del qual va ser aprovat per Acord de Junta de Govern de data ................
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 Sant Celoni 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
NIF
Actuació
Codi XGL

Ajuntament de Sant Celoni
XXXXXXXXX
Clima edificis municipals
13/X/96344
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Àmbit de concertació

“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

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.
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
177.155,73€
2013
177.155,73€
2014
2015
G/50500/172B0/76240

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.
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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
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.
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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.
- 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 177.155,73€, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50500/172B0/76240 del vigent pressupost corporatiu
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Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
Prèvia declaració d’urgència aprovada per unanimitat dels membres presents, i
per tant, amb el quòrum de majoria absoluta establert en l’art. 46.2.b) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’inclou en l’ordre del
dia el punt següent:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Relacions Internacionals
Dictamen de la Presidència que proposa acceptar la renúncia parcial de la
subvenció per concessió directa atorgada a l’Institut Marroquí de
Desenvolupament Local (IMADEL) per a la realització del projecte “Recolzament
al reforç de la governança i al desenvolupament local”, així com l’avançament
condicionat d’una part del saldo pendent.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
I. ANTECEDENTS
En la sessió de data 27 de maig de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va ratificar el decret de la Presidència de 6 de maig de 2010 pel qual
s’atorgava una subvenció, per concessió directa, a l’Institut Marroquí de
Desenvolupament Local (IMADEL) per un import de tres-cents divuit mil quatre-cents
trenta-dos (318.432) €, per al desenvolupament del projecte “Recolzament al reforç de
la governança i al desenvolupament local” (D 4355/10 – AJG 402/10).
En el mateix acte va ser aprovat el conveni de col·laboració regulador de l’esmentada
subvenció que, una vegada signat per les parts, està vigent des de l’1 de juny de 2010
(conveni 895/10).
Posteriorment, mitjançant decret de la Presidència de data 29 de febrer de 2012, es va
aprovar una pròrroga de tres mesos del termini d’execució establert inicialment,
fixant-se el nou termini d’execució des de l’1 de gener de 2010 fins el 30 de juny de
2012, i mantenint el termini de justificació de tres mesos, és a dir, fins el 30 de
setembre de 2012 (D 1505/12).
En relació a la situació econòmica del projecte, el següent quadre pot servir per
facilitar la seva comprensió:
Import/data
transferència Diputació
de Barcelona
150.428 € – 18/06/2010
136.161 € – 20/12/2011
31.843 €– Saldo pendent

Import justificat per
IMADEL

Import no executat per
IMADEL

125.931,58 €
189.332,58 €
28.675,16 €

3.167,84 €
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D’acord amb el quadre precedent, l’import no executat per IMADEL és de tres mil cent
seixanta-set euros amb vuitanta-quatre cèntims (3.167,84) €, quantitat a la qual l’entitat
beneficiària ha renunciat mitjançant escrit de data 21 de juny de 2013. Per tant, a la
transferència de saldo per import de trenta-un mil vuit-cents quaranta-tres (31.843) €
pendent de realitzar per la Diputació de Barcelona, s’ha de deduir l’import no executat
al qual ha renunciat IMADEL, de forma que l’import a transferir és de vint-i-vuit mil
sis-cents setanta-cinc euros amb setze cèntims (28.675,16) €.
En relació a la justificació final presentada per IMADEL, en la mateixa s’han tingut en
compte diferents despeses el pagament de les quals està pendent de justificar per part
de l’entitat. Segons informe de 3 de juliol d’enguany de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament, IMADEL ha reconegut la seva impossibilitat de fer front al
pagament d’aquestes despeses sense l’avançament de la part corresponent del saldo
pendent compromès al projecte, raó per la qual es proposa el pagament d’aquest
saldo ja que l’òrgan gestor considera que les referides despeses han estat
efectivament realitzades per IMADEL i responen a la naturalesa de l’activitat
subvencionada. La suma d’aquestes despeses, considerades elegibles per l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament, el pagament de les quals està pendent de justificar,
ascendeix a la quantitat de quinze mil sis-cents quatre euros amb cinquanta-vuit
cèntims (15.604,58) €.
En conseqüència es proposa el pagament del saldo de vint-i-vuit mil sis-cents
setanta-cinc euros amb setze cèntims (28.675,16) €, en el qual s’inclouen els quinze
mil sis-cents quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims (15.604,58) € de despeses que
IMADEL no ha pagat, i s’atorga un termini de 45 dies des del pagament del saldo per
tal que l’entitat beneficiària presenti els documents justificatius relatius al pagament
d’aquestes despeses afectades.
En conseqüència, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament proposa elevar aquest
acte a la Junta de Govern de la Corporació per acceptar la renúncia parcial a la
subvenció per concessió directa atorgada a IMADEL, per a la realització del projecte
“Recolzament al reforç de la governança i al desenvolupament local” procedint,
d’aquesta manera, al pagament del corresponent percentatge de saldo pendent
justificat per l’entitat, però condicionant el tancament de l’expedient a la presentació,
en un termini màxim de 45 dies, dels documents justificatius dels pagaments pendents
referits als quinze mil sis-cents quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims (15.604,58) €
de despeses que IMADEL ha justificat però no pagat. En cas contrari, la Diputació de
Barcelona estarà facultada per demanar el retorn dels imports equivalents als
justificants afectats.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
D’acord amb l’article 31.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, relatiu a les despeses subvencionables.
Vist l’establert a l’article 28.5 de l’Ordenança de Subvencions de la Diputació de
Barcelona (BOPB núm 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), respecte de la
possibilitat del beneficiari de renunciar a la subvenció atorgada.

173

I vist, finalment, que la subvenció a IMADEL va ser aprovada l’any 2010 mitjançant
decret de la Presidència de 6 de maig, que fou posteriorment ratificat per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 27 de maig de 2010, ja que el
conveni superava l’import de cent mil (100.000) € i havia d’adoptar-se, amb caràcter
d’urgència, atesa la necessitat d’iniciar la posada en marxa del projecte subvencionat
(apartat 1.1.1 de la Refosa 1/2009, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del
Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 2008 i publicada al BOPB núm.
308, de data 24 de desembre de 2008) i donat que es manté la competència de l’òrgan
que el va ratificar.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la renúncia parcial de l’Institut Marroquí de Desenvolupament Local
(IMADEL) a la quantitat de tres mil cent seixanta-set euros amb vuitanta-quatre
cèntims (3.167,84) €, en relació a la subvenció per concessió directa atorgada
mitjançant decret de la Presidència de 6 de maig de 2010, que va ser ratificat per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 27 de maig de 2010
(D 4355/10 – AJG 402/10), per a la realització del projecte “Recolzament al reforç de la
governança i al desenvolupament local”.
Segon.- Efectuar el pagament de vint-i-vuit mil sis-cents setanta-cinc euros amb setze
cèntims (28.675,16) €, corresponent a l’import justificat per IMADEL en concepte de
saldo i establir que, de l’esmentat import, quinze mil sis-cents quatre euros amb
cinquanta-vuit cèntims (15.604,58) € es corresponen amb despeses justificades però
no pagades respecte de les quals s’avança el pagament atès que IMADEL no té
liquitat per fer front al mateix.
Tercer.- Atorgar a IMADEL un termini de 45 dies, a comptar des del pagament de
l’import indicat anteriorment en concepte de saldo, per tal que presenti els documents
justificatius dels pagaments pendents que ascendeixen a quinze mil sis-cents quatre
euros amb cinquanta-vuit cèntims (15.604,58) €. En cas contrari, la Diputació de
Barcelona estarà facultada per demanar el retorn dels imports equivalents a les
despeses el pagament de les quals no es justifiqui.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’Institut Marroquí de Desenvolupament Local
(IMADEL).
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 i la declaració d’urgència, 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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